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^Hämeen muistomerkkein'* 1 ja 11 osan

ESIPUHEET.

I.

Hämeen Muistomerkkien julkaisusarjan ensi osaa julkisuuteen laskies-

saan on Hämäläis-Osakunnalla syytä johtaa mieliin tämän julkaisusarjan syn-

tyhistoria. Elpynyt kotiseudun tutkimusharrastus oli lähes vuosikymmen

sitte saanut Hämeen ylioppilasnuorisosta innokkaan kannattajan ja työnteki-

jän. Ryhdyttiin järjestelmällisesti keräämään tutkimusainehistoa, alettiin suun-

nitella uusia Hämettä koskevia tutkimuksia eri tieteen aloilta ja julaistiin ly-

hempiä tutkimuksia sisältävä albumi sekä useita työoppaita. Mutta ei tyy-

dytty tekemään suunnitelmia ainoastaan pienempiin julkaisuihin, vaan us-

kallettiinpa r^yhtyä ajattelemaan uutta, laajaa tieteellistä julkaisusarjaakin.

Lähimmän toteutumismahdollisuuden saavuttivat nämä toiveet keväällä

1913, jolloin osakunnan piirissä herätettiin kysymys Hämeen vanhan kansantie-

touden julkaisemisesta. Oli käynyt selville, että Suomalaisen Kirjallisuuden

Seuran kaikki siihenastiset, puolen vuosisataa kestäneet hankkeet vanhojen

kansanrunojen painattamiseksi olivat pääasiassa varojen puutteessa rauen-

neet kerran toisensa jälkeen ja työ siirtynyt epämääräiseen tulevaisuuteen.

Hämeenkin vanhojen runojen painattaminen oli siten tietymättömissä. Saattaa

ne julkisuuteen ja koettaa saada etenkin maakunnan huonosti kerätystä ete-

läosasta mahdolhsesti täydennetyksikin entisiä keräelmiä, siinä tehtävä, joka

olisi suurelle ja elinvoimaiselle osakunnalle kyllin kuuniakas ja voimia kysyvä.

Ja jos tuo työ onnistuisi, miksi sitä ei ohsi vähitellen jatkettava ja luotava mo'-

numentalinen sarja julkaisuja, jotka sisältäisivät kaiken -sen, minkä entiset

ja nykypolvi sekä arkistojen kätköt ovat saaneet Hämeen heimon menneisyy-

destä, elämästä ja ahertelusta, sen henkisestä sivistyksestä ja kielestä säilyte-

tyksi ja kerätyksi, ja jättäisivät siten tuleville sukupolville mahdollisimman

täydellisen kuvan esi-isien henkisestä ja aineellisesta viljelystä. Nuorten rohkeu-

della työ suunniteltiin ja nuorten luottamuksella on työhön uskallettu ryhtyä.

Kun suunnitelma Hämeen kansan vanhojen loitsujen ja runojen julkaise-

misesta oli valmis, esitettiin se yksityisesti huhtikuussa 1918 professoreille

Kaarle Krohnille ja E. IS. Setälälle ja vasta sen jälkeen kun oli toivoa saada

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran taholta suopea ratkaisu asian periaatteel-

liselle puolelle,- kääntyi Hämäläis-Osakunta huhtikuun lopulla 1913 virallisesti

mainitun seuran puoleen pyytäen lupaa seuran hallussa olevien, Hämeestä kerät-

tyjen vanhojen loitsujen ja runojen julkaisemiseen määrätyillä ehdoilla. Tähän
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onkin Suomalaisen Kirjallisuuden Seura myöhemmin suostunut, sen jälkeen

kun dos. toht. A. R. Niemi, jonka kanssa seuralla ennestään oli ollut sopimus

mainittujen runojen toimittamisesta, oli tässä suhteessa luopunut oikeuksis-

taan.

Ensimäinen tehtävä ennen varsinaiseen runojen painatustyöhön ja aines-

ten järjestelyyn ryhtymistä oli vanhojen keräelmien täydentäminen. Sitä var-

ten toimittivat A. A. Koskenjaakko ja Toivo Kaukoranta vielä samana ke-

vännä runonkeruuoppaan, joka helpotti suuresti hämäläisten runonkerääjien

järjestelmällistä keruutyötä. Tulokset osakunnan toimeenpanemasta keräyk-

sestä — sen selonteko kuuluu lähinnä varsinaiseen Hämeen runonkeräyksen

historiaan, jonka käsikirjotus tätä kirjotettaessa onkin miltei painovalmiina

— osottivat, että oli onnistuttu saamaan talteen vielä maakunnan eteläosis-

takin tutkimukselle arvokkaita kokoelmia. Etenkin osakunnan varsinaisten

stipendiaattien keräykset olivat harvinaisen runsaita. Jonkullaisen käsityksen

niistä voi saada, kun mainitsemme, että tämän nyt valmistuneen osan ensi

jakson, etelä- ja keski-Hämeen noin 1900:sta loitsunumerosta 819 numeroa

sisältyy osakunnan vajaan vuoden kuluessa suorittamiin keräyksiin. Tulokset

ohvat monin kerroin palkinneet ne vaivat, joita alkuvalmistukset olivat vaa-

tineet.

Toimitustyön kestäessä sai Suomalaisen Kirjalhsuuden Seura jälleen sy-

säyksen ennen alotetun työn loppuunsaattamiseen, sysäyksen, joka oh suo-

ranaisena jatkona hämäläisten yrityksestä lähteneelle, uudelleen heränneelle

innostukselle ja joka toivottavasti vihdoin on onnelhsesti saattava julkisuu-

teen Suomen kansan vanhat runot suurena sarjajulkaisuna. Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seuran kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ottaa seura itselleen

Hämeen vanhoista loitsuista ja runoista ylipainoksen, joka sisältyy tähän seu-

ran uuteen runosarjaan. Paitsi tätä hämäläisten avustusta on Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura samoista piireistä saanut Suomen kansan vanhojen runo-

jen julkaisusarjan tilaajaksi noin kuusikymmentä entistä ja nykyistä akate-

mista hämäläistä, jotka siten ovat erikoisen voimakkaasti tahtoneet tukea

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa sen yllämainitussa yrityksessä.

Kokoelmien järjestelyä ja painokuntoon saattamista hidastutti melkoi-

sesti se seikka, ettei ennestään ollut olemassa mitään valmista systeemiä, joka

ohsi voitu ilman muuta asettaa työn pohjaksi. Tosin oli juuri painosta ilmes-

tynyt toht. F. A. Hästeskon toimittama Motivverzeichnis westfinnischer Zau-

berspriiche nebst Aufzählung der bis 1908 gesammelten Varianten (FF Commu-
nications N:o 19), mutta sen soveltaminen tähän julkaisuun ei kuitenkaan mo-
nistakaan syistä voinut tulla kysymykseen. Etenkin siinä käytetty jakoperuste,

loitsujen sisällyksen ja aiheen mukainen tyypittely oUsi tuottanut kovin suuria

vaikeuksia työn suorittamisessa ja edellyttänyt lisäksi loitsujen tieteelhstä tutki-

mista ja niiden alkuperän määräämistä, jonka ei voitu katsoa kuuluvan tämän-
luonteisen julkaisun tehtäviin. Lisäksi oH mainitussa luettelossa siinä käytet-

tyjä prinsipejä noudattamalla samaan tyyppiin jouduttu yhdistämään aivan

erilaisiakin lukuja. Niinpä saman otsikon alta oh löydettävissä esim. tulen

polttaman parantamiseksi ja tulipalon sammuttamiseksi käytettyjä sanoja

tai loitsuja raudan haavan parantamiseksi, raudan karkaisemiseksi aseita ja työ-

kaluja valmistettaessa, raudan nostattamiseksi haavoja tekemään tai varau-

tumiseksi niiltä. Tällaisen järjestelmän käytäntöön ottaminen olisi varmaan
o.sottautunut tässä julkaisussa ennemmin tai myöhemmin mahdottomaksi.
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Sen sijaan katsottiin loitsujen t arkut us perä heti siksi itsestään tarjou-

tuvaksi ja samalla niin sanoaksemme kansanomaiseksi periaatteeksi, joka oli

asetettava työn pohjaksi, ja sitä noudattamalla vähitellen järjestelytyön kuluessa

luotava ne puitteet, joihin eri osastoina voitiin jaottaa monet monituiset loit-

sut, synnyt, luvut ja sanat. Ne oli koetettava ryhmitellä ja jaotella näin eri

käsitepiireihin, joiden tuli kuvastaa loitsutaidon käyttämistä ja suhdetta kansan-

elämän eri ilmenemismuotoiliin. Siten syntyivät ne eri loitsuryhmät, jotka esiin-

tyvät tässä kokoelmassa. Niistä kuvastuu ihmisen tietäjäksi valmistautumi-

nen, hänen suhteessa tietäjänä toisiin tietäjiin, kanssaihmisiin, häntä ympä-
röivään henkimaailmaan, vainajiin ja haltioihin, hänen valtansa tauteihin

niitä vastaan varaajana, niiden panettajana ja parantajana, hänen suhteensa

elinkeinoihin ja muihin toimialoihin niiden edistäjänä ja vahingoittajana. Loit-

suja lähentelevinä ja sopivimmin niihin liitettyinä ovat tässä osassa saaneet

paikkansa viimeisenä osastona myös erilaiset lasten ja paimenten pyydöt ja

toivotussanat.

Mitä tulee erikoisesti toimituksen noudattamaan julkaisutapaan, mainit-

takoon sen selitykseksi lyhyesti seuraavaa. Jokaisessa eri toisinnossa seuraa

järjestysnumeron jälkeen vähttömästi kunkin toisinnon kotipaikka, kerääjän

nimi ja toisinnon järjestysnumero alkuperäisessä kokoelmassa, sekä vihdoin,

silloin kun tietoja on olemassa, muistiinpanon keräys- tai asianomaiseen kokoel-

maan tai arkistoon saapumisvuosi siten, että viime vuosisadan puolivälin jälkeen

kerättyjen kokoelmien vuosiluvusta on otettu vain kaksi viimeistä numeroa,

muuten on vuosiluku kokonaan painettu. Kaikki edelläoleva on painettu kur-

sivikorpuksella (järjestysnumero puohlihavalla antiqualla). Edelleen kursi-

vipetitillä on julaistu ne yksityiskohtaisemmat tiedot, joita kustakin numerosta

alkuperäisistä kokoelmista on ollut saatavissa: kylä, kulmakunta, talo, kertoja,

hänen ikänsä, keneltä kuullut ja lopuksi muistiinmerkitsemispaikka, jos se on

toinen kuin toisinnon oikea kotipaikka. Viimeksi mainitussa suhteessa ei ole

aina kiinnitetty varsinaisissa tutkimuksissakaan tarpeeksi huomiota runojen

ja sanojen varsinaiseen kotiseutuun, joksi usein on merkitty muistiinpanopaikka

ja jonka vuoksi joskus voi sattua tutkijalle ikäviäkin erehdyksiä. Niinpä ei

yllämainittu Hästeskon luettelo tässä suhteessa ole aina luotettava. Kunkin
aliryhmän loitsutoisinnot ovat jälleen julaistut määrätyssä järjestyksessä

pitäjittäin siten, että ne seuraavat toinen toistansa alueittain, alkaen maakun-
nan lounaisimmasta kolkasta ja sieltä vähitellen siirtyen koilhsta, pohjosta ja

itää kohden ja päättyen viimein maakunnan pohjoisosan koilHskulmaan, Kei-

teleeseen. Tämä alue on jaettu kolmeen pienempään ryhmään, jonka jokaisen

loitsut muodostavat oman jaksonsa tässä osassa: etelä- ja keski-Hämeen, Tam-
pereen seutujen ja pohjois-Hämeen loitsut. Alkuperäisenä tarkotuksena oli

ollut julaista kaikki yhtenä kokonaisena ryhmänä, mutta Suomalaisen KirjaUi-

suuden Seuran taholta lausutun toivomuksen mukaisesti järjestettiin julkaisu

näin, jotta seura, joka järjestää julkaisunsa toisin, voisi helpommin käyttäähyväk-

seen ylipainosarkkejansa. Hämeen alueena on tässä, kuten kaikissa osakuntaa

ja sen aluetta koskevissa kysymyksissä, käsitetty virallista jakamatonta Hämä-
läis-Osakunnan aluetta, s. o. Hämeen nykyistä historialHsta maakuntaa sekä

niitä osia muinaista vanhaa Hämettä, jotka tavallisesti nykyiseen Satakunnan
maakuntaan luettuina ovat liitetyt Hämeen ja Vaasan lääneihin (tässä julkai-

sussa n. s. »Tampereen seudut»). Poikkeuksena mainittakoon, että Mäntyhar-
jun pitäjä, josta suurempi itäinen osa kuuluu Savoon, on jätetty pois, etenkin
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kun asianomaisten osakuntien välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti koko pitä-

jä nykyisin kuuluu Savolaisen Osakunnan alueeseen. Kunkin pitäjän saman-

aiheiset loitsut ovat edelleen järjestetyt siten, että ensin julaistaan ne toisinnot,

joista ainoastaan kotipitäjän nimi tiedetään, senj aikeen muut samasta pitäjästä

saadut kyhttäin aakkosjäi'jestyksessä. Jos runotoisinnon kotipaikka on ilmo-

tettu vain yhmalkaisesti: Häme, etelä-Häme, kaakkois-Häme j.n.e., ovat sel-

laiset toisinnot julaistut ilmotetun alueen pitäjittäisen toisintoryhmän edellä.

Ellei saantipaikkaa ole kerääjän muistiinpanoissa ilmotettu lainkaan, mutta

se jollain muulla tavalla on voitu ratkaista, painetaan se hakasissa, kysymys-

merkkeineen, ellei täyttä varmuutta siitä ole olemassa.

Ellei toisintojen yllämainitussa otsikossa niiden kerääjän nimen yhtey-

dessä ole erikseen mainittu, mistä kokoelmasta tai arkistosta ne ovat, kuulu-

vat ne Sdomalaisen Kirjalhsuuder Seuran kokoelmiin, joista lukuisimmat nu-

merot ovat. Muussa tapauksessa on asianomainen arkisto tai lähde erikseen

selvästi ilmotettu, Hämäläis-Osakunnan omista keräelmistä käyttämällä eri-

koista lyhennysmerkintää (HO) ja puoliHhavalla kursivilla painettua, kullekin

kerääjälle kuuluvaa järjestysnumeroa, josta lyhennysten selityksistä saa lähem-

mät tiedot.

Mitä itse varsinaisten toisintojen julkaisemiseen tulee, on siinä pääasiassa

seurattu toht. A. R. Niemen Vienan läänin runojen ensi osissa käyttämää jul-

kaisumetodia, koettaen mahdolhsimman tarkoin noudattaa alkuperäisiä käsi-

kirjotuskokoelmia. Varsinaiset sanat ja loitsuluvut on painettu säkeiksi (tai

kappaleiksi) korpuksella, alkuperäisissä alleviivatut kohdat kursivilla, ellei

siitä ole toisin mainittu; lukuihin Hittyvät taiat ja selitykset, jotka välittömästi

kuuluvat niiden käyttöön tai muuten selventävät sanojen tarkotust?, alkupe-

rää ja käytäntöä, ovat mikäh mahdollista otetut mukaan ja painetut petitillä.

Joittenkin toiseen yhteyteen kuuluvien tai muuten asiattomiksi tai tarpeetto-

miksi katsottujen kohtien poisjättäminen keskeltä sehtystä tai sen alusta tai

lopusta on merkitty asianomaiselle kohdalle pisterivillä. Lukujen otsikot, jotka

eivät varmaankaan aina liene kansanomaisia, ovat painetut kursivipetitillä.

Milloin alkuperäisissä kokoelmissa on useampia toisintoja yhdistetty saman
otsikon alle, on tämä otsikko otettu painettaessa kaikkiin toisintoihin, hakasissa

muihin paitsi ensimaiseen.

Säkeiksi ja kappaleiksi jakoa, jota ei alkuperäisissä muistiinpanoissa aina

ole, ja tutkijalle välttämätöntä säenumeroiden lisäystä lukuunottamatta on

mahdollisimman tarkoin koetettu noudattaa alkuperäisten käsikirjotusten mer-

kintää, vieläpä niin että kirjotusvirheetkin tai sellaisilta näyttävät ovat ju-

laistut sellaisinaan ja vain aivan selvissä tapauksissa niistä huomautettu ali-

viitoissa, [!] merkillä tai myös joskus hakastäydennyksellä (poisjäänyt kir-

jain sellaisissa tapauksissa, jolloin sen jättäminen on selvä kirjoitusvirhe, eikä

vanhemmista ortografisista seikoista riippuva). Käsittämättömien sanojen

tai kohtien johdosta on joskus ollut huomautettava useammastakin mahdol-
lisesta lukutavasta. Täten on jokaiselle tutkijalle itselleen jätetty vapaus ver-

tailujen nojalla outojen, harvinaisten murresanojen, mytologisten nimitys-

ten sekä niiden useinkin selvittämättömiltä tuntuvien väännösten ratkaise-

miseen ja tutkimiseen tapauksissa, jolloin muistiinpanojen useinkin epäselvä,

vaivoin luettava käsiala tai vanhojen käsikirjotusten kuluneisuus on voinut
tehdä mahdottomaksikin vaikeitten kohtien varman lukemisen ja yksimieli-

sen tulkinnan. Mitä selvien kirjotusvirheiden säilyttämiseen erikoisesti tulee,
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on niillä edellisten lisäksi oma viehätyksensä kuvastaessaan monien tyylillis-

ten horjahduslensa, kieliopillisten virheittensä ja kirjakielen muotojen tavot-

telussa sattuneitten kompastustensa ohella selvemmin sitä monenkin karkea-

kätisen työmiehen tai muun oppimattoman kansanlapsen kunnioitusta herät-

tävää harrastusta, joka hänet on saanut varmaankin hänestä itsestään kerät-

täväksi useinkin käsittämättömiltä tuntuneitten tietojen ja muistojen pape-

rille panijaksi. Ne säilyttävät sellaisinaan julaistuina siten vuosien kuluttua-

kin ikäänkuin selvemmän muistomerkin unhoon häipyvien kerääjiensä omasta

henkilöstä, heidän ympäristöstään ja elinehdoistaan sekä siitä sivistystasosta,

jolle he olivat ennättäneet nousta. Samasta syystä ja tieteellisiä näkökohtia

ankarasti silmälläpitäen ei ole myöskään kajottu alkuperäisten käsikirjotusten

välimerkkien asetteluun; ne on säilytetty sellaisinaan, silloin kun niitä niissä

on ollut, muuttamatta ja hsäämättä. Samoin ei ole myöskään tasoteltu eikä muu-
teltu säkeitten eikä nimien alkukirjaimia, jotka voivat samassakin muistiin-

panossa olla sekaisin milloin isoja, milloin pieniä.

Milloin runoihin liittyy muunkielisiä (ruotsalaisia tai latinaisia) yksityis-

ten sanojen käännöksiä, loitsujen ja taikojen selityksiä, vieläpä käännöksiä

itse runoistakin alkuperäisten rinnalla, on niiden julkaisemista kääntämättä

alkuperäisessä asussaan pidetty ensimäisinä ehtoina jonkinlaisiakaan vaati-

muksia täyttävälle tietecllise^e julkaisulle. Myöskään niiden kääntämistä

alkuperäisen rinnalla ei ole pidetty tarpeelhsena, eikä toivottavanakaan, jul-

kaisussa, jonka tarkotus on yksinomaan tieteellisen, yhtä vähän kuin olisi

ollut tarkotuksen mukaista myöskään vanhempien käsikirjotusten suomen-

kielisen kieliasun muuttaminen ortografiansa puolesta nykyaikaiseksi.

Milloin joissakin kokoelmissa on muistiinpantaessa tehty lyhennyksiä,

sanoja typistetty ja säkeitä merkitty vain alkukirjaimin, on hakastäydennyk-

sillä koetettu saattaa toisinnot alkuperäiseen äänneasuunsa, suorittamalla

täydennykset tarkoin saman toisinnon aikaisemmissa kohdissa olleitten täy-

dellisten säkeitten nojalla. Tätä arkaluontoista tehtävää onkin tarvittu suorittaa

tähän julkaisuun nähden sangen vähäisen. Eniten on niitä prof. Kaarle Kroh-

nin harvinaisen runsaissa ja arvokkaissa keräyksissä, joitten painokuntoon

suorittamisen hakastäydennyksineen ja vertailun alkuperäisiin pikakirjotuk-

siin kerääjä itse on suorittanut, tarkastaen ne vielä korjausvedoksena.

Varsinaisten uusien käsitysten esittämistä mahdollisesti esiintyvistä kysy-

myksistä on mikäli suinkin koetettu välttää. Kuitenkin on joskus ollut pakko

esittää ennen lausutuista mielipiteistä eriävä käsitys tai toimituksen ajatus

joittenkin toisintojen alkuperästä ja synnystä, milloin varsinkin ennen sel-

laista ei ole tiettävästi esitetty ja asianomaisen toisinnon julkaiseminen sel-

laista on näyttänyt vaativan. Julkaisun laatu ei ole kuitenkaan sallinut lä-

hemmin ryhtyä perustelemaan lausuttuja mielipiteitä, mutta toivottavasti

toimitus myöhemmin saa tilaisuuden perustelujensa esittämiseen, sikäh kuin

ne tulevat olemaan tarpeellisia. Sellaisista tapauksista esimerkkinä viitatta-

koon pohjois-Hämeen loitsujen nr:oon 1096.

Toimituskunnan ovat muodostaneet Hämäläis-Osakunnan inspehtori, pro-

fessori Hugo Suolahti ja kuraattori, fil. toht. A. A. Koskenjaakko sekä osakun-

talaiset, fil. maist. Martti Rapola ja fil. kand. Toivo Kaukoranta. Sitä paitsi

on toimituskunta saanut tarpeen mukaan käyttää muitakin apuvoimia työn

kestäessä. Suppean esipuheen puitteissa on mahdotonta erikseen edes nimeltä

mainita kaikkia niitä .yhdistyksiä tai yksityisiä henkilöitä, jotka tavalla tai



toisella ovat edistäneet tämän julkaisun syntymistä ja valmistumista. Mielui-

nen velvollisuus on toimituskunnalla lausua kiitollisuutensa ennen kaikkea

herroille, professori Kaarle Krohnille ja dosentti, fil. toht. A. R. Niemelle, jot-

ka Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta ovat kaiken aikaa harrastuk-

sella painatustyötä seuranneet ja antaneet apuansa toimittajille monessa muus-

sakin suhteessa. Myöskin ovat professori E. N. Setälä ja dosentti, fil. toht. E.

A. Tunkelo myötätunnolla seuranneet työn edistymistä antaen tarvittaessa

neuvojansa. Kiitoksensa lausuu toimituskunta myös lääket. hs. E. Anttoselle

häneltä saamastaan tarpeelhsesta avusta, milloin on lääketieteellisiä erikois-

tietoja tarvittu. Paitsi Suomalaiselle Kirjallisuuden Seuralle, joka on antanut

hämäläiset kokoelmansa painatettavaksi ja avustanut itse julkaisutyötä kus-

tantamalla kopiot näistä keräelmistään, on Hämäläis-Osakunta kiitoHisuu-

den velassa Suomen Muinaismuistoyhdistykselle, joka hyväntahtoisesti on myön-

tänvt luvan hallussaan olevien hämäläisten kokoelmien käyttämiseen ja julkai-

semiseen (lyhennysmerkki: SMMY). Niiden etsimisessä ja käyttämisessä ovat

Kansalhsmuseon virkailijat aina auliisti antaneet toimittajille apuansa. Val-

tionarkeologi. fil. toht. Hj. Appelgren- Kivalo, fil. tohtorit A. Hackman, J. Rinne

ja A. M. Tallgren sekä fil. maist. A. Europaeus ovat tässä suhteessa ennen muita

mainittavat. Suoinen Vaitioarkiston hallussa oleviin aineksiin, jotka sisältyvät

joko tuomiokirjoihin tai arkiston topografiseen osastoon, on painatustyön

kestäessä vallinneen sotatilan vuoksi ollut osittain mahdotonta päästä käsiksi.

Eräitä ennen sodan puhkeamista kopioituja runoja on vielä saatu joku alku-

peräiseen verratuksi lii. toht. ./. W. Ruuthin suosiollisella avulla, jolle osakunta

siten on kiitollisuuden velassa. Toisia on täytynyt kuitenkin jättää vertaa-

matta osittain vanhojen, virheellisten julkaisujen, osittain vaillinaisten ja

muussa tarkotuksessa tehtyjen kopioitten varaan. Kirjailija Jalmari Finnelle,

joka on tähän julkaisuun luovuttanut Valtioarkistossa tekemiään tuomiokir-

japoimintoja, lausuu toimituskunta kiitolhsuutensa. Samoin fil. maist. Väinö

Salmiselle siitä avunannosta, jota toimitus on häneltä osakseen saanut. Tässä

yhteydessä on mainittava erittäin myös uuttera kerääjä ja Hämeen kansan-

tapojen kuvaaja, kauppias /. W. Kotikoski, joka on ystävälhsesti jättänyt

toimituksen käytettäväksi keräyksensä. Erikoista kiitolhsuutta tuntee Hä-

mäläis-Osakunta Upsalan Yliopiston kirjastoa kohtaan, joka on kohottanut

julkaisumme arvoa salhmalla ottaa valokuvajäljennökset omistamastaan parista

huomattavasta vanhimmasta hämäläisestä runomuistiinpanosta, joiden facsi-

mile jäljennökset seuraavat liitteenä kohdakkoin ilmestyvässä toisessa osassa.

Helsingin Yliopiston kirjastossa säilytettyjä käsikirjotuksia ei toimituskunta

ole voinut saada vallinneen sotilaan vuoksi tarkastetuksi, joten ne painatetaan

edellisten julkaisujen varassa. Vielä on velvollisuutemme kiittää Keisarillista

Suomen Aleksanterin Yliopistoa, joka on edistänyt tämän julkaisun toimitus-

työtä tuhannen (1,000) Suomen markan suuruisella apurahalla. Samalla lausum-

me parhaan kiitollisuutemme K. J. Gummerus osakeyhtiölle, joka on edullisella

sopimuksella ja kaikella avunannollansa suuresti helpottanut toimituksen työtä.

Toimituskunnan ponnistuksista huohmatta ei näin laaja julkaisu liene

voinut jäädä aivan vapaaksi virheistä ja toivottavista korjauksista. Jokusen
sellaisen on toimitus jo painatustyön kestäessä havainnut ja olaistaan ne toi-

saalla. Mutta näistä ja muista mahdolHsista puutteistaan huolimatta toivom-
me tämän julkaisusarjan ensi osan ilmestymisen tuottavan iloa Hämeen tut-

kimuksen ystäville ja työntekijöille sekä tyydytystä sille hämäläiselle yhoppi-
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laspolvelle, joka tietoisena suorittamansa työn tärkeydestä ei ole luopunut

ponnisteluistaan, ennenkuin työn hedelmät ovat valmiina sen käsistä lähteneet.

Ei ole pelkkä sattuma, että suomalaisen kansanrunouden keräyksen ja tut-

kimuksen uranuurtajan Porthanin ja innokkaitten seuraajien Sjögrenin ja Ar-

widssonin synnyinmaakunta ensimäisenä saa julki loitsurunoutensa, joka mah-

tavammin kuin mikään muu kansanomaisen henkisen kulturin ala kuvastaa

luojansa hengen voimaa ja salaperäistä suuruutta. Toivottavasti hämäläisten

ylioppilaitten sitkeä, uuras ponnistus ei tähän laukea, vaan saavat pian seurata

tässä sarjassa nyt julkaistavaa osaa Hämeen kansan vanhat runot, sananlaskut,

arvotukset ja Hämeen murteiden sanakirja, joitten kaikkien julkaisujen paina-

tus, toimitus tai suunnittelut ovat jo mikä lyhemmälle, mikä ])itemmälle edis-

tyneinä.

Helsingissä, lieinakuussa 1910.

Hänieen Muistomerkkien toimituskunta.

II.

Viime syksynä valmistuneen Hämeen Muistomerkkien julkaisujarjan ensi-

mäisen osan, Hämeen kansan vanhojen loitsujen, esipuheessa on toimituskunta

lähemmin esittänyt sen työsuunnitelman ja ne menettelytavat, joita se on seu-

rannut toimittaessaan min mainittua kuin nytkin käsissä olevaa julkaisua.

Toimitus voikin tässä suhteessa lyhyesti viitata vain siihen. Tämän osan, Hä-

meen kansan vanhojen runojen, ryhmittelyssä eri osastoiksi on koetettu nou-

dattaa samaa periaatetta, joka toimituskunnan käsityksen mukaan loitsuja

järjestettäessä osottautui täydeUisesti tarkotustaan vastaavaksi. Vanhat ru-

notkin on kaikki koetettu ryhmittää täten sen mukaan, mihin tarkotukseen

niitä on käytetty, millaisissa tiloissa tai olosuhteissa niitä on laulettu ja esitetty.

Totta kyllä, ei tässä suhteessa ole raja suinkaan ollut yhtä helposti löydettävissä

ja runon käyttö määrättävissä kuin loitsuissa, onpa samaa runoa laulettu, sa-

maa lorua esitetty varsin erilaisissakin alanteissa. Muistiinpanojen tekijäin

antamia tietoja on erikoisesti tässä suhteessa puuttunut paljon useammin kuin

vastaavissa tapauksissa loitsumuistiinpanoissa. Onpa toimituksen tämän vuok-

si ollut usein pakko turvautua omaan arviointiinsa, joka mahdolhsesti myöhem-
min voi osottautua ennenaikaiseen tehdyksi ja vääräksi. Joka tapauksessa,

ryhmittely on ollut suoritettava, ja toimituskunta uskoo suurin piirtein ainakin

osuneensa oikeaan, siirrettäköönpä sitte yksi tai toinen toisintoryhmä myö-

hemmin lopullisessa tutkijan suorittamassa arvioinnissa nyt saamaltaan ase-

malta jollekin muulle sijalle. Tässä yhteydessä huomautettakoon jo nyt edellä

viitattujen seikkojen lisäksi, että esim. kehtolaulujen ryhmään olisi ollut vietävä

ehkä myös koko joukko muitakin lasten runoja ja loruja, vieläpä joku pilkka-

runojenkin ryhmään otettu runotyyppi, mutta kun tässä suhteessa on ollut

vaikeata ilman varsinaisia tutkimuksia löytää lopuHista paikkaa, eikä kah-

desti julkaiseminen ole luonnolHsesti voinut tulla kysymykseenkään, on siten

syntyneitä puutteita yritetty edes jossain määrässä korvata viittauksilla, vaik-

ka niitäkään ei ole tullut kenties tarpeeksi. Tilan säästämisen vuoksi on myös

tilapäisten, paikkakunnallisten runojen ja runosirpaleitten joukkoon viety
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sellaisiakin katkelmia tai yksinäisiä muistiinpanoja, jotka olisi ollut asetettava

oikeastaan omaksi ryhmäksi. Tutkijain on siksi syytä erikoisesti pitää silmällä

myös näitä sokaryhmiä.

Nyt ilmestyneitten osien käsikirjotusainehistoa lopullisesti seuloessaan

ja järj*^estäessään katsoi toimituskunta olevan syytä jättää toistaiseksi ulko-

jHiolelle näiden julkaisujen melkoisen joukon lasten loruja, hokuja ja kuuru-

tuslukuja, jotka voivat sopivammin saada sijaansa jossain myöhemmässä

tämän julkaisusarjan osassa. Mukaan otettiin näistä ryhmistä vain sellaisia

tyyppejä, jotka runomittansa tai sisällyksensä puolesta läheisesti katsottiin

liittyvän muihin julkaisun runoryhmiin.

Nyt julaistuihin osiin on koetettu kerätä kaikki ne Hämeestä saadut ru-

noainekset ja muistiinpanot, joita tiedettiin säilytettävän eri arkistoissa ja

kokoelmissa kotimaassa ja Ruotsissa. Ensi osan esipuheessa on jo kuitenkin

viitattu siihen, että vallinneen sotatilan vuoksi ei kuitenkaan ole voitu saada

Suomen Valtioarkiston, eikä myöskään Helsingin Yliopiston kirjaston käsi-

kirjotuskokoelmia tarkastettaviksi, joten ne ovat olosuhteitten muututtua

lähitulevaisuudessa perinpohjaisesti läpikäytävät. Myöskin Suomalaisen Kir-

jallisuuden Seuran kokoelmiin nähden on lisättävä, että näitten rikkaitten

kokoelmien käyttämisessä on pääasiassa nojauduttu tämän seuran itse julkai-

semiin kansanrunousluetteloihin, jotka eivät kuitenkaan kaikissa suhteissa ole

täysin luotettavia. Erinäisissä keräelmissä olevien runoniuistiinparojen todel-

lisen kotipaikan tarkassa ilmottamisesea, sen verran kuin toimituksella on ollut

tilaisuutta omasta puolestansa havaintojen tekoon, olisi ollut toivomisen varaa.

Julkaisuistamme on tässä suhteessa huomautettava, että näistä on jätetty

pois kaikki ne toisinnot, jotka mainittujen luettelojen mukaan muistiinpano-

paikan väärän maininnan vuoksi tai muista syistä ovat erehdyttävästi ilmo-

tetut Hämeestä saaduiksi. Sen sijaan voi kokoelmistamme puuttua ehkä jommoi-

nenkin joukko hämäläisiä toisintoja, joiden kotipaikkaa ei Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seuran painetuissa luetteloissa ole oikein mainittu ja jotka ovat ilmote-

tut merkityiksi muistiin Hämeen ulkopuolella. Tätä varten olisi kaikki laajat

kokoelmat pitänyt tarkastaa yksityiskohtaisesti ja huolellisesti. Nyt on tyy-

dytty pikemmin vain koepistoihin, tarkastettu kokoelma sieltä, toinen täältä,

sikäli kuin ennakkotiedot ovat antaneet aihetta siihen. Järjestelmällinen, lo-

pullinen seulonta voidaankin tehdä paraiten vasta sitte kun Suomen kansan

vanhojen runojen julkaisutyö on suoritettu loppuun.

Nyt puheena olevan osan ainesten varsinaisen järjestely- ja ryhmittely-

työn on suorittanut fil. maist. Martti Rapola. Toimitustyöhön ovat muuten
ottaneet osaa samat henkilöt kuin edellisenkin osan julkaisemiseen. Lisäksi

on toimitustyön kuluessa Hämäläis-Osakunnan johdossa tapahtuneesta muu-
toksesta seurannut, että osakunnan uusi kuraattori, fil. maist. Lauri Pohjanpää
on myös tarmokkaasti ollut osallisena tämän julkaisutyön saattamisessa onnel-

liseen päätökseen. Niinikään on toimitustyöhön jonkun aikaa ottanut osaa

fil. kand. Väinö Kaukoranta. Mainitsematta on ennen jäänyt se työ, jonka hä-

mäläisen hartaudella ja innostuksella aikaisin manalle mennyt osakuntalai-
nen. yhoppilas Taavi Marjokorpi ehti suorittaa tämän julkaisuhankkeen hyväksi
sen ollessa alkuasteillaan. Varhainen kuolema keskeytti hänen uurastuksensa
niin tämän kuin monien muittenkin hyvien harrastusten edistämiseksi.

Paitsi niitä henkilöitä, jotka ovat olleet toimituskunnalle avullisina jo

edellisMn osnn julkaisutyössä ia joiden taholta toimitus on edelleenkin saanut
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harrasta myötätuntoa ja avustusta osaksensa, on toimituksen erikseen kiitol-

lisena mainittava Yliopiston apulainen, fil. tohtori Heikki Ojansuu, jonka neu-

vot ja apu Elinan surmarunon toisintojen järjestelyssä ja tulkinnassa ovat ol-

leet toimitukselle suuriarvoisia. Kaikille näille, samoinkuin Helsingin Yliopis-

tolle, joka ennen antamansa avustuksen lisäksi on osakunnalle äskettäin tätä

julkaisua varten myöntänyt 2,000 Smk:n suuruisen apurahan, sekä niille lai-

toksille ja yksityisille kansalaisille, jotka tavalla tahi toisella ovat tukeneet ja

avustaneet näiden nyt ilmestyneiden osien julkaisemista, lausuu toimituskunta

täten syvän, hartaan kiitollisuutensa.

Samalla ei toimituskunta voi olla käyttämättä hyväksensä tilaisuutta

lausuaksensa julki sen toivomuksen, että nämä julkaisut herättäisivät Hämeen
nuorisossa voimakkaan isänmaalhsen harrastuksen ja halun oman kotiseudun

elämän ja tapojen järjestelmälliseen tutkimiseen sekä ainesten keräämiseen

ja muistiinpanojen tekemiseen tässä tarkotuksessa. Oikein käytettyinä voivat

nämäkin julkaisut olla mitä tehokkaimpia oppaita ja vähneitä m. m. nuoriso-

seurojen järjestelmällisessä kotiseututyössä. Näiden avulla voi vielä nyt saada

mitä helpoimmin ja vähimmällä vaivalla hyvän yleiskatsauksen jokaisen hämä-

läisen kylänkin kansanrunousaartehistoon tiedustelemalla ja muistiin merkit-

semällä, mitä näissä julkaisuissa esitettyjä eri runolajeja kullakin seudulla tun-

netaan ja missä muodoissa. Sillä tavoin nämä julkaisut tulisivat olemaan voi-

makas ase yhä täydelhsemmän, monipuolisemman ja tieteelhselle tutkimukselle

sitä arvokkaamman lisäainehiston keräämiseksi ja Hämeen kansanrunouden

laadun ja suhteen selvittämiseksi maamme muitten osien kansanrunouteen.

Tässä ala ja tehtävä, jonka hyväksi voimme jokainen, olimmepa missä yhteis-

kunnallisessa asemassa tahansa, tehdä arvaamattomia palveluksia ja edistää

jokainen osaltamme suomalaista tutkimusta. Ponnistelkaamme kaikki tämän

päämäärän saavuttamiseksi, ennenkuin työ on liian myöhäistä.

Helsingissä, toukokuussa 1917.

Hämeen Muistomerkkien toimituskunta.
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LYHENNYSTEN JA MERKKIEN LUETTELO.

EO = Hämäläis-Osakiuinan arkisto.

MT ^ Monumenta Tavastica, Häiiieeii muistomerkkejä.

SMMY = Suomen Muiuaismuistoyhdistyksen arkisto.

Suom. sem. arkisto = Yliopiston Suomalaisen seminarin arkisto.

Suom. valtioark. = Suomen valtioarkisto.

Kei\ Jiuom., Us., muist., sei. — Kerääjän huomautus, lisäys, muistutus, selitys.

Toim. sei. = Toimituksen selitys.

p. 0. = pitää, pitäisi olla.

Paikannimet ovat selvästi ja siksi vähän lyhennettyjä, etteivät ne kai-

vanne erikoista sehtystä.

Kerääjien nimet ovat julaistut yleensä sellaisinaan, ristimänimi tai alku-

kirjain vain sellaisessa tapauksessa, jolloin on useampia samannimisiä

kerääjiä. Vain joistakin pitemmistä nimistä, jotka esiintyvät usein,

on käytetty seuraavia lyhennyksiä:

Heid. ja Palmr. = Heideman ja Palmroth.

Hels. Suom, alkeisop. konv, = Helsingin Suomalaisen alkeisopiston kon-

ventti.

Hels, Suom. norm, lys, konv. = Helsingin Suomalaisen normalilyseon kon-

ventti.

Jyväsk. lys. kcnv. = Jyväskylän lyseon konventti.

Kuop. Suom. lys. toverik. = Kuopion Suomalaisen lyseon toverikunta.

Pihtip. Kirj. Seura -= Pihtii)utaan Kirjalhsuuden Seura.

Vaas. lys. »Koe»-seura = Vaasan lyseon »Koe»-seura.

Österb.-Orönqv. = Österberg-Grönqvist.
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Hämäläis-Osakummyi keräelmät ovat merkityt lyhennysmerkeillä 50 jakul-

lekin kerääjälle kuuluvalla järjestysnumerolla (painettu puolilihavalla)

seuraavasti:

1 = Aaltonen Esko. 17 == Oikari Matti.

2 = Anttila Eero. 18 == Pirttinen Vihtori ja Matilai

3 = Aulanko Aarne. nen Onni.

4 = Groundstroem Kalervo. 19 == Rantanen Juho.

5 = Hakala Väinö. 20 =-- Rapola Martti.

6 = Kallio Topi. 21 == Rauhala K. N.

7 = »Kansakoulunoppilas v:ltt11867 22 == Regnell Hanna.

68». 23 =-- Roos T. L

8 = Kaukoranta Toivo. 24 =-- Salo Aukusti.

9 = Keskitalo E. 25 =-- Salonen S.

10 - Knuutila Viljo V. 26 =-- Sinisalo Anni.

11 — Koskenjaakko A. A. 27 =-- Sykäri Hilma.

12 = Kotikoski J. W. 28 =-- Toivonen Aug.

13 = Lahden kansanopiston oppi- 29 =: Toivonen K. K.

laat. 30 =: Vanamo Hilma.

14 = Lehtonen K. F. 31 =: Vihervaara Emil.

15 = Mäkelä A. E. 32 =- Alatalo Helmi.

16 = Nikula Suoma. 33 =: Länsiluoto Yrjö.

[ ] Toimituksen lisäyksiä, täydennyksiä tai selityksiä kaikissa nmissa paitsi

prof. K. Krohnin keräelmissä, joissa ne ovat kerääjän itsensä suorit-

tamat.

' ^ Epäselvä kohta.

. . . . Poisjätetty kohta.





KORJAUKSIA JA HUOMAUTUKSIA.
ETELÄ- JA KESKI-HÄMEEN RUNOIHIN:

nr. ja sät^ on pitää olla:

^76 tacana takana

8 HO 29 8 HO 29 11 (johtuu kahdesta ]

meroimisesta)

Siv. 93, riv. 2 alli. wedepnnli't medelpiinkt

siv. 140, riv. G alli. Vilen, Vilen

539 12 Kylmähäm Kylmähän
548 545 548

568 3 "punaisissa punaisessa

573 HO l 1067 HO / 2063

592 6 häkkisellä häkkisellä.

632 HO 24 226 HO 24 226 h

1047 HO / 909 HO i 939

1084 HO 31 14 HO SI 34

1091 HO :U 167 HO 31 367

1388 HO 24 HO 31
1 595 2 varakseni varakseni.

1652 HO 14 HO 24
1673 Eteläisien Eteläinen

1983 63 V 63 v.

2060 14 14.

2114 HO ti 292 HO il 297

2213 2 vettä vettä

2214 Eevard Eedvard

2216 25 kauuis kaunis

2357 5 pöpöroö pöpöröö

POHJOIS-HÄMEEN RUNOIHIN:

Liitearkissa on sivunumeroissa virhe: 102— 108, pitäisi olla 104—110.





ETELÄ- JA KESKI-HÄMEEN

RUNOT





KERTOVÄISIA RUNOJA.

PIISPA HENRIKIN SURMA.

1. Häme. Upsalan yliopiston kirjaston käsikirjotaskokoelmat:

Palmskiöldin kokoelmat XIV, Topographica LVIII 231 -238

K

Runoi wijsa

om
S. Hendrtch.

Om den Chriftelige^ Religions förfta Plantering i Stoorförftendöömet Finlandh

igenom S. Erich S. R. konungh och S. Hendrich Ubsala Bifkop^ och fedhermehra

Bifkop n Äbo, in ordine primus hwilken fitt lyf igenom een omildh Finne Lalli

benembd. ända mäfte, pä Kiulo Träfk 6 myh[l]^ ifrän Äbo d. 19 Januarij Ao Chri

1151 Juxta Chronolog: Mefsenij et Pauli Juusten Ep. Aboenfis. Utlii een Finfk

Ruuno wijfa ftäit, Tvast-Finnonibus^ fatis nota.

1. 1 Tämä vanhin Henrikin surmavirren muistiinpano on julaistu ennen jo kolme

kertaa. Ensi kerran julkaisi sen H. G. Porthan teoksessaan „M. Pauli Juusten

Chronicon episcoporum finlandensium" (Opera selecta 1 102-4) korjaten sen orto-

grafiaa ja kieliasua oman aikansa vaatimusten mukaan. Myöhemmin ovat sen pai-

nattaneet uudelleen K. Grotenfelt K. G. LEiNBERGin v. 1887 tekemän virheelli-

sen kopion mukaisesti (Suomi III 1 263-6) ja E. N. Setälä (Länsi-Suomi II 7-10)

alkuperäisestä v. 1888 tekemänsä jäljennöksen mukaan, samalla verraten ja arvos-

tellen alkuper. käsikirjotuksen useita eri tavoin tulkittuja, vaikeasti luettavia koh-

tia (Länsi-Suomi II 10-14). Kesällä v. 1915 valokuvautti Hämeen vanhojen rUnojen

julkaisua varten A. A. Koskenjaakko alkuper. käsikirjotuksen Upsalassa ja julais-

taan facsimile jäljennös siitä tämän osan alussa. Kun käsikirjotuksen tulkinnassa on

joissakin kohdin todella vaikea, osittain mahdotonkin saavuttaa täyttä varmuutta

— niinpä isojen ja pienten kirjainten erottaminen toisistaan näyttää joskus aivan

mahdottomalta, sitä vaikeuttaa lisäksi latinaisten ja saksalaisten kirjainten käyttö

rinnatusten --, on syytä kehottaa tutkijaa, joka tahtoo yksityiskohtaista selvyyttä,

nojautumaan itse valokuvajäljennökseen, sitä suuremmalla syyllä, kun toimituksenkin

lukutavoissa on joitakin epävarmoja kohtia, joista toimitus tärkeimmissä kohdissa

on erikseen huomauttanut. Mitä runon kotipaikkaan tulee, on sitä vaikea tarkasti

ratkaista. Sanat T[a]vast-Finnonibus voidaan ymmärtää ja selittää kahdellakin ta-

valla, mutta joka tapauksessa sisältävät ne tiedon, että runoa lienee tunnettu Hä-

meessäkin. Milloin, missä ja kenen toimesta muistiinpano on tehty ja miten se on

nykyiseen kokoelmaan joutunut, on vielä tutkimuksen selvittämättä. — - Voisi ehkä

lukea: Chrijteliga. — ^ Ensin ollut: Bifkop wedh Ubsala, korjaus tehty pyyh-

kimällä ja numeroimalla. — ^ Ensin ollut: wydh; sana pyyhitty, muutos
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15

20

Caswoi ennen caxi lasta

Toinen cafwoi caalimaalsa

Toinen Ruotzis yleni.

Toinen Hämehen Heinirichi

Toinen Erichi kuningas.

Sanoi Hämehen Heinirichi

Erichillen welielenfän:

Lähkäm maita riftimähän

Mailien riftimättömillen

Paicoillen Papittomillen

Sanoi litt' Erich kuningas

Henrichillen weliellenlen:

Änd' on järwet jätämättä

Sulan on Jäki Käwerä'.

Sanoi Hämehen^ Heinirichi

Kyllä me kiärräm Kiuulon

järwen

Ymbärj joki Käweron

Pane warlat waliaihfijn

Suwicunnat Suitzi Suuhun

Pane corjut cohdallenfan

Saatat laltut Sariallenfan

Anduroillenlan awarat

Perällenlän pienet kirjat.

He cohta ajamahn läxit,

Aioit nijn paiwä kewäi[tä,

Caxi yctä Järiäftenlzen.

Sanoi Erich Kuningas

Henrichillen welielenfzän:

Jo täfzä tulepi nälkä

30 Eikä lyödä eikä juoda,

Eikä purtua pidättä,

On lalli lahden tacana

Hywä neuwo niemen pääs

Sinä me lyömme, fynä me
juoma

35 Sinä purtua pidämme.

Syttä linne faatuanla,

Chertu kelwotoin Emändä,

Suitzi fuuta Cunnatoinda

Keytti kieldä kelwotoinda:

40 Sijttä Hämehn Heinirichi,

Otti heinä Hewoi[en,

Heitti penningit liallen

Otti leiwän uunin päldä

Heitti penningit fiallen

45 Otti kellarist olutta

Wieritti raha fiallen.

Sijn' on lyönyt, lyn' on juo-

nut

Sijnä purtua pitänyt.

Ne cohta ajohon läxit;

yläp. — 5 Viimeinen näi^yvä i<irjain näyttäisi olevan h, l nähtävästi rivin päässä

kulunut. — 6 Kirjotusvirhe tai lyhennys, luettava: Tavast-Finnonibus. — " Kirjotus-

virhe, todennäköisesti luettava: Kamera. Setälä lukenut aikaisemmin: Kämessä,
Porthan: Komerra, ks. tarkemmin Länsi-Suomi II 13. Prof. SETÄLÄn hyväntahtoi-

sen ilmoituksen mukaan lienee Kämessä lukutavasta kuitenkin luovuttava. ss±s\

tai rrksi on vaikea lukea mainittua epäselvää kohtaa; r näyttäisi olevan kirjotettu

erikseen ja sen jälkeen a\n viiva alotettu rivin alireunasta ja se koskettaessaan

r.x\ ylisakaraan saanut aikaan puheenalaisen eri tavoin luetun sekavan kohdan. Sama
nimi esiintyy säkeessä 17. Vrt. valokuvaa. — ^ Voisi ehkä lukea myös: /^Äm^/z/z. Vrt.

kuitenkin alkuosaan nähden (valok.) s. 6 ja loppuun s. 24, 87 ja 88, joissa näyttää

olevan yhtä sakaraa (e:n merkki) vähemmän.
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50

55

60

65

70

80

Tuli lalli cotianla

Tuoi Lallin paha Emändä
Suitzi Suuta cunnatoinda,

Keytti kieldä kelwotoinda:

Jo täfsä käwit ihmifet.

Täfs on fyöty^, täis on juotu

Täfsä purtua pidetty

Otitt heiniä ^^ hewoifen

Heitit hieetoja liahan,

Otitt leipä uunin pääldä

Heitit hietoja fiahan

Otitt kellarist olutta

Wieritit fandaa fiahan;

Laufui paimen patzahalda

Jo wainen walehteletkin?

Älä wainen uskocana?

Lalli fe paha tapainen,

Sekä myös pahafuukuinen

Otti Lalli lackarinfan

Piru pitkän keihähänfän

Ajoi fe herraa tacaa

Sanoj fittä uscolinen

Palwelia, Herrallenfan:

Jo kumu tacana cuulu

Ajango tätä hevoista?

Wastais Hämhen Henirichi,

Jos cumu cuulu tacana,

Älä aja tätä hewoista;

Älä carcot gongarita,

Kätke fuas kivviä warjon,

Cuuldele kivvein tacana,

Cuin mua tawoitetahan

Taicka myös tapettanehen,

Poime mun luuni lumesta

Ja pane härjän rekehen,

85 Härkä '^ Suomehn wetäwi

Cufsa härkä uupunewi,

Siehen kirco tehtäköhn

Cappeli rakettacohn

Pappein Saarnoia fanoa

90 Canfan caiken cuuldawaxi.

Palais tuoi cotia Lalli

Laufui paimen patzahalda;

Cuusta Lalli lakin faanut,

Mies paha hywän kypärän,

«J5 Pispan hijpan hirtähinen?

Sittä Lalli murhatöinen,

Lakin päästäns tawoitti

Hiuxet ne himachtelit

Sormuxen weti formestans

100 Sormen^- fuonet liucachtelit.

Näin tämän pahantapaifen

Pispan rackaan ratelian.

Tuuli costo corkialda,

Maxo mailman waldialda.

2. [Häme.] A. J. Sjögren: Bore-

niuksen paperit nr. 32 (Suom.

Kirj. Seuran arkisto)^.

Om S. Henrik.

Cafvoi ennen caxi lafta,

toinen casvoi calimafta.

— 9 Ensin ollut: fyönyi, korjaus tehty päälle. — ^^ Ensin ollut: heinä, korjaus

tehty päälle. — ii Voisi lukea myös: härkä, vrt. kuit. s. 98: Hiuxet y.m. Säkeet

alotettu säännöllisesti isolla kirjaimella. — ^- Voisi lukea myös (samoin kuin edel-

lä): formen, vrt kuit. s. 87: Siehen, s. 85: Suomehn y.m.

2. ^ Tämän käsikirjotuksen, joka tähän asti on ollut tuntematon, on löytänyt

A. R. Niemi, joka siitä ystävällisesti on toimitukselle huomauttanut. Niemen

suullisen tiedonannon mukaan on käsiala A. J. SjöGRENin. Vaikka tämä onkin ko-



8 Kertovaisia runoja.

10

15

•20

toinen Ruotzis yleni.

Toinen Hämehen Heinirichi

toinen Erichi kuningas.

Sanoi Hämehen Heinirichi

Erichillen Veljelenfän.

Lähkäm maita riftimähän

mailien riftimättömillen,

Paicoillen papittomillen

Sanoi fitt Erich kuningas

Henrichillen veliellenfä:

Hand' on järvet jättömät

fula on joki koveron.

Sanoi Hämehen Heinrichi,

kyllä me kierrämm' kjulon

järven

Ymbäri Joen koveron

Pane varfat valjaihfiin

fuiticunat'^ fuitzi fuhun.

Pane corjut cohdallenfa

30

35

faata laitat larjallenfa

Anduroillenlan antavat.

Perällenfä pienet kirjat.

He kohta ajaman läxit

Ajoit niin päivä keväiltä

Caxi yhtä järjeltänlä.

Sanoi Erich kuningas,

Henrichillen veliellenfä:

jo täsfä tulepi nälkä,

eikä fyödä, eikä juoda,

eikä purtua pidetä.

On Lalli lahden takana

hyvä neuvo niemen pääs,

Sijnä^ me lyömme, lijnä'^ me
juomme,

iiina^ me purtua pidämme

Sitte linne faatuanla

Gertu^ kelvotoin emändä

luitzi luuta curretoinda

pio — mahdollisesti vasta toisessa kädessä — edellä julaistusta Palmskiöldin ko-

koelmien kirjaanpanosta (nr. 1), on syytä kuitenkin julaista tämä kopio, kun se osit-

taisista tasotteluista ja joistakin pienistä muutoksista huolimatta ehkä voi selvittää

alkuper. käsikirjotuksen lukemista. On huvittavaa verrata tätä Palmskiöldin kokoel-

mien muistiinpanon valokuvajäljennökseen ja havaita se alkulähteeksi Sjögrenin

kirjaanpanoon, jonka monet muodot aivan selvästi viittaavat tähän kappaleeseen.

Mainittakoon niistä tässä: calimafta (s. 2), Palm. caalimaafsa, jonka s vivahtaa

hiukan ^:hen ; valjaihfiin (s. 18), Palm. waliaihjiin; fuiticunat {s. 19), Palm. 5wKy/-

cunnat, jossa saksalaistyyiisen w:n helposti voi lukea /^:ksikin, tai ehkä mieluum-

min /2/:ksi, kuten sanassa antavat (s. 22) onkin tapahtunut, Palm. amarat (huom.

myös saksalaisen rn lukeminen t^:ksi, oik. w:tä muistuttava); yhtä (s. 26), Palm.

yctä (vrt. tästä Setälä, Länsi-Suomi II 13-4); Gertii (s. 37), Palm. Cherin, jossa

Ch\r\ helposti voi ensi silmäyksellä katsoa G:ksi; hämäläis-länsisuomal. murremuo-

toon toi viittaava Tuoi (s. 51), toi (s. 91), Palm. Tuoi, tuoi; murhatoinen (s. 96),

Palm. mnrhatöinen; himaihtelit (s. 98), Palm. himachtelit, jonka ch:n voi ensi

näkemältä lukea ih±s\\ samoin liukajtelit (s. 100), Palm. liucachtelit, jossa

saksalaisen h:x\ eteen myöhemmin lisätty c koko lailla eksyttävästi muistuttaa ly-

hyttä 5:ää. — - Sana epäselvä. Mahdollisesti ensin ollut: fuvicannat, jonka päällä

korjaukset ovat. — s Ensin ollut: Siinä, fiinä, korjaukset päällä. — ^ Kirjotusvirhe,

p.o. fiinä. — ^ Ensin alettu kirjottaa väärin: öet, se on pyyhitty ja sen jälkeen

kirjotettu uudestaan oikein.
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käytti kieltä kellvotoinda

40 Sitte Hämen Heinirichi

Otti heiniä hevoifelle

heitti penningit fialle.

Otti leivän uuninpääldä,

heitti penningit Hallen.

45 otti kellarilt olutta

vieritti raha liallen.

Siin on fyönyt, fiin on juo-

nut,

fiinä purtua pitänyt.

He cohta ajohon läxit.

50 Tuli Lalli cotianfa

Tuoi Lallin paha emändä
fuitzi fuuta cunnotoinda^

käytti kieldä kelvotoinda.

jo täsiä kävit ihmifet,

55 täsIä on lyöty, täsfä on juotu

Täsfä purtua pidetty,

otit heiniä hevoifen

heitit hietoja fiahan'

otit leipää uninpäldä

60 heitit hietoja liahan

otit kellarilt olutta

vieritit landaa liahan.

Laufui paimen patzahalda

Jo vainen valehtelitkin,

65 älä vainen ulkokane!

Lalli fe paha tapainen

lekä myös paha luuinen,

Otti Lalli Lakarinla,

Piru pitkän keihänlä.

70 ajoi fe herra tacaa

fanoi litte ufcolinen

80

85

1)0

95

luo

Palvella herrallenla.

Jo kumu takana kuuluu

Ajango tätä hevoilta?

Vaftais Hämehen Heiniricki,

Jos kumu kulu tacana

älä aja tätä hevoilta,

älä karkoitas gongaritaf,]"

kätke fuas kivein varjloin]*^

kuldele kivein takan[a,]^

kuin mua tavoiteta[han]^

taikka myös tapett[anehen]^

Poime mun luuni lu[meft]a^

ja pane härjän reke[hen]''

H[är]kä^ luomen vetä[vi]-'

C[ufa]^ härkä uppune[vi]''

fi[ehen]^ kirko tehtä[köhön]''

C[appe]li'* rakettak[ohon]-'.

Pa[ppe]in" farnoja [lajnoa^

C[an[an]^ caikein culdavax[i]^

Pal[ais]^ toi kotia Lalli,

La[u[ui]" [pjaimen^ patza-

h[a]lda,-'

Culta [Lal]li« lakin Iaan[ut]-'

Mie[s]'^ paha hyvän hyt[yr]in,''

Pispan hipan hirttah[in]en-'?

Sitte Lalli murhatoinen

lakin päftäniä tavoitti

hiuxet ne himaihtelit

formuxen veti formeitans

formen luonet liukaltelit.

Näin tämän pahan tapfaijlen-^

Pifpan rakkan ratelian^^

tuli kofto korkialda

maxo mailman [v]aldia'\

— 6 Sana epäselvä. - ^ Paperi iiulunut puhki a:n ja h:n väliltä niin, että sanan

kuitenkin voi lukea. — ^ Hakasissa oleva hyvin epäselväksi hankautunut. — ^ Haka-

sissa oleva kohta käsikirjotuksesta kokonaan hankautunut näkymättömäksi, toimi-

tuksen täydentämä. — ^^ Mahdollisesti luettava: ratelean.
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3. [Häme.] R. v. Becker: väli-

leht. Gananderin Mytholo-

gia Fennica 16-19K
orsaken hvarföre bonden Lalli

(om detta namn ej blott är ett fkälls-

ord), mördade Bisk. Henrik berät-

tar hans legenda värit att Biskopen

ville med kyrkans ftraff näpsä Lalli

för ett mandräp, och denna uppgift

är troligare än den forn förekommer

uti följande runa, hvilken enligt

hvad spräket röjer är lammanfatt af

nägon Tavastländsk bonde: ocksä

är poefin der^ icke i den Savolaks-

ifka och karelfka smaken.

Kasvoi ennen kaksi lasta,

toinen kasvoi kaalimaasla,

toinen Ruohtisfa yleni;

toinen Hämeen Heinirikki

5 toinen Erikki kuningas:

Sanoi Hämeen Heinirikki

Erikillen veljelleensä:

Läh'kääm' maita riltimähän

mailien riltimättömillen

10 paikoillen papittomillen.

15

20

25

80

Sanoi litt' Erik kuningas

Henrikillen veljellensä:

ent' on järvet jäätymätä,

sulana"* joki kovera?

Sanoi Hämeen Heinirikki:

Kyllämä kierrän kiulon jär-

ven

Ympäri joki koveran,

pane varsat valjaifihin

Suvikunnat suitti luhun

pane korjut kohallensa

faata laitat farjalleenla

anturoillensa avarat

perällensä pienet kirjat. —
Ne kohta ajamaan läksvät

Ajovat päivän keväifen —
kaksi yötä järjestänsä.

Sanoi Erikki kuningas

Henrikillen veljellensä:

jo täsiä tulopi nälkä

eikä^ [yölä eikä juola

eika[!] purtoa pietä,

on Lalli lahen takana

3. 1 Tämäkin kirjaanpano, josta samoinkuin edellisestäkään ei ole ennen huo-

mautettu ja jonka toimitus on löytänyt, perustuu, kuten edellinen, Palmskiöldin

kokoelmien kappaleeseen, mutta on siinä suoritettu varsinkin kielellisessä suhteessa

korjauksia ja tasotteluja, joitakuita Hämeen murteitten, toisia itäsuomal. muotojen

mukaan. Huvittavimpia ovat muodot fyölä, juola (s. 30), jonka tapaisia korjauksia

Arvidsson, joka oli tämän kopioinut taas BECKERiltä, oli tehnyt useampiakin. Sa-

moista syistä kuin SjöGRENin, otamme tähän BECKERinkin kappaleen, mutta luette-

lemme vain ARViDSSONin kopion eroavat kohdat seuraavassa: veljelleensä (s. 12,28);

fuittifwMhun (ensin kirj.: faittisfuhhiin, s pyyhitty ja edell. h muutettu «:ksi; s. 19);

Antur/llensa (s. 22); tuloopi (s. 29); pi/etä (/ lisätty yläp., sama käsiala ja muste;

s. 31); S\\n\ sun' (s. 47, 48); pi/etty (s. 48, 56); Jt.k. ihmiset (s. 54); purtoa

(s. 56); 0/vat (s. 57); Imhaan (s. 58); pahantapainen (s. 66); (lukkarin) (lisätty

säkeen 68 viereen oikealle); keih^önsä (s. 69); Herralleensa (s. 72); J.k. takana

k«wluu (s. 76); hevo/sta (s. 77j; rekeheen (s. 84); uupuneepi (s. 86); kwMl/avaksi

(s. 90); murhettenen (s. 96); tavo/tti (s. 97); — 2 Kirjotettu tnsm: föga lyckad

eller i finsk smak. pyyhitty. — ^ Ensin ollut: sulanon, korjaus päällä. — ^ Ensin

ollut: ejkä, korjaus päällä.
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40

ie,

hyvä neuo niemen pääsfä,

Siinnä lyömme, fiinnä juom-

me,

35 Siinnä purtoa piämme. ^
Sitte sinne saatuansa,

Kerttu kelvotoin Emäntä

Keitti kieltä kelvotointa —
Suitti-Iuuta kunnotonta:

Sitte Hämeen Heiniiikki

Otti heiniä hevoifen,

heitti peningit iiallen,

otti leivän uunin päältä\

heitti peningit fiallen,

Otti oltta kellarilta,

vieretti rahaa fiallen.

Siin' oi' fyöty, fiinn' oi juotu

Siinn' oi purtoa pietty.

Ne kohta ajoon läksvät:

50 Tuli Lalli kotiansa,

Tuo Lallin paha Emäntä

keitti kieltä kelvotointa

Suitti-fuuta kunnotonta:

jo täsfä kävvät imeifet,

55 täss' on fyöty, täss on juotu,

täss on purtua*^ pietty:

Ottvat heiniä hevoifen,

heitvät hietoja fiahan,

Ottvat leivän" uunin päältä,

io Heittvät hietoja fiallen,

Ottvat oltta kellarista,

vierittvät fantaa fiallen.

Laufui paimen pahtahalta:

Jo vainen valehteletkin;

(15 älä vainen uskokkahan! —
Lalli se paha tapainen

Sekä myös paha-sukuinen

otti Lalli lakkarinsa^"^

piru pitkän keihähänsä

70 Ajoi se Herraa takaha.

Sanoi fitten uskollinen

palvella Herrallensa:

Jo kumu takana kuuluu

Ajanko tätä hevoista;

75 vaftas Hämeen Heinirikki:

jos kumu kuluu takana

älä aja tätä hevosta

älä karkot' konkaria,

kätke suas kivein varjoon

80 kuultele'' kivein takana,

kuin mua tavoitetahan

taikka myös tapettanehen

poimi mun luuni lumesta

Ja pane"' härjän rekehen

85 härkä [!] Suomehen vetävi

kusfa härkä uupunepi

Siihen kirkko tehtaköhön ^^

Kappeli rakettakohon

pappiin saarnoja fanoa

<io kanfan kaiken kulttavakfi

palais tuo kotia Lalli

lausui paimen pahtahalta:

kusta Lalli lakin saanut

mies paha hyvän ^^ kypärän

'.(5 pispan hiipan hirtähinen?

Sitten Lalli murhettoinen ^-^

Läkin ^^ pääftänfä tavotti

— ^ Alettu kirjottaa: pe-, korjattu päälle. — '* Voi lukea, kuten Arvidsson: piir-

toa. — "' Alettu kirjottaa: leip-, korjattu päälle. — ^ ARViDSSONin ehdottama luku-

tapa: lukkarinsa mahdollinen. — ^ Ensin ollut: kiiltele, korjaus päällä. — ^"^ Kir-

pane. 11 Kirjotusvirhe, p.o. tehtaköhön.jotusvirhe, p.o

p.o. hyvän. — i^ Kolmannen tavun o e:hen vivahtava, vrt. ARViDSSONin

paan. — i^ Kirjotusvirhe, p.o. Lakin.

12 Kirjotusvirhe,

lukuta-
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hivukset ne himahtelvat

Sormuksen veti [ormeftansa

100 Sormen luonet liukahtel-

vat.

Näin tämän pahantapailen

piispan rakkaan raatelian

Tuli kosto korkialta.

Makso mailman V Itialta.

Den fom önskar läfa utförligare

befkrifning oni St Henrik, finner den

vti Juuftens Chronicon Episcoporum

finlandenfium, utg. af porthan.



ELINAN SURMA.
Lammi. Ks. nr. 68.

4. Hauho. HO 29 36. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Soitti suolla mennessänsä

kajahutti kankahalla

järähytti järven päällä

ja ajo päin sulaa merta

ö ja Kirsti rakkina perässä.

5. Orlmatt. Hästesko 20. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Soitti suolla mennessänsä

kajahutti kankahalla

järähytti järvenpäässä.

6. Kuorehv. HO 15 1. 13.

Joensuu. ..Särkän Petteri" (Pet-

teri Lindholm), 60-70 v. (Kuul-

lut vanhojen kertovan).

Soitti suolla mennessänsä,

kajahutti kankahalla,

järäytti järven päässä.

7. Kuorehv. HO 15 2. 13,

Joensuu. ..Särkän Petteri" (Pet-

teri Lindholm), 60-70 v. (Kuullut

ehkä arkkiveisusta ?)

Elinainen neitty nuori

Meni aittahaan mäelle

Vaski _ vakka kainalossa

Vaski_avain vakkasessa.

5 Sauhu Laukosta näkyypi.

Mitä tuola tehtänee

Sakian savun kanssa?

Kukot siellä kultatahan

Kanan pojat kaltatahan

10 Pienen prinsin ristimiksi.



MEREN KOSIJAT,

8. Hauho? HO 29 8. 13.

Kristiina Kytölä, 60 v., synt. Kon-

tiolahdella Selkian kylässä.

Kosia.

Kristiina koria neito

istu Turun sillan päässä,

itki että neulo,

itki että neulo,

5 vartos miestä mielellistä

sulhaseltaan sulosanomaa,

Miesi merestä näytteli

yli aallon yienteli

kulta päänä kulta suuna,

10 kulta hattu hartioilla,

kulta kintahat kädessä

kulta kihlat kukkarossa.

Tuletkos neitonen minulle,

empä tule sinulle

15 ei ole emosi tuudittanna

eikä vanha varvas vaputtanna.

9. Iitti. Pattila 74\ 86-87.

Anttila. Talon vanha emäntä Anna
Sammalkorpi, 64 v. Muistiinp. sa-

man pit. Saarasten kylässä.

Annukka se korja neitty,

Istui saaren sillan päässä,

Ootti miestä onnellista

Lykyllistä, lyyrättyä.

5 Mies nous' merest' ylös,

Hopia suuna, hopiapäänä

Hopiaharput hartioilla

Hopiakihlat kintahissa

Hopiakannukset jalass'.

K) Tina suuna, tinapäänä,

Tinaharput hartioilla,

Tinakihlat kintahissa,

Tinakannukset jalass'.

Vaski suuna, vaski päänä,

15 Vaskiharput hartioilla,

Vaskikihlat kintahissa,

Vaskikannukset jalass'.

10. Heinola. Toppola 77. 90.

„Paimen-Jiissi" , 63 v., [Heinolan

kaupungin paimen].

Kirstinen kivellä istui

Toivo miestä onnellista,

Lykyllistä lyyrytteli.

Nousi merestä kulta miesi,

5 Jonk' oi' kulta hattu hartioilla

Kulta kintahat kälessä.

Tuletkos Kirstinen minulle?

Kirsti

:

Ei o suotu, eikä luotu

Eikä käsketty kotoa.

10 Kulta-miehelle minua.

— Kirstinen kivellä istui

Toivo miestä onnellista

Lykyllistä lyyrytteli.

Nousi merestä hopea-miesi,

\r, Jonk' oi' hopea hattu har-

tioilla

Hopea kintahat kälessä.

Tuletkos Kirstinen minulle?

Kirsti:

Ei o suotu, eikä luotu

Eikä käsketty kotoa

9. 1 Tämä Meren kosijain toisinto on todennäköisimmin opittu painetusta ru-

nosta, mahdollisesti Gottlundin kirjasesta Pieniä Runoja Suomen Poijille Ratoxi 1 4.
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20 Hopea-miehelle minua.

— Kirstinen kivellä istui

Toivo miestä onnellista

Lykyllistä lyyrytteli.

Nousi merestä kupari mies',

25 Jonk' oi' kupar-hattu har-

tioilla

Kupar-kintahat kälessä.

Tuletkos Kirstinen minulle?

Kirsti

:

Ei O suotu eikä luotu

Eikä käsketty kotoa

30 Kupar'-miehelle minua.

— Kirstinen kivellä istui

Toivo miestä onnellista,

Lykyllistä lyyrytteli.

Nousi merestä leipä miesi,

:$ö Jonk' oi' leipä-hattu har-

tioilla

Leipä kintahat kälessä.

Tuletkos Kirstinen minulle?

Kirsti:

— Nyt on suotu, nyt on

luotu

Nyt on käsketty kotoa

40 Leipä-miehelle minua.



MYÖDYN NEIDON RUNO.

11. Heinolan pit. Andersson K. F-.

(V 1 4) 100 (= sama, U 1 9

19).

Vaippilaisten kylä. Matti Mildh,

38 V. Muistiinp. Kärkölässä.

Paimenen laulu:

Mene päivä männistölle,

Kulje päivä kuusistolle

Laske paimenta kotiin

Kaakkuansa katsomaan

5 Kirnua kolistamaan

Voivatia vualemaan.

Isäntä paha kotona

Emäntä sitäi pahempi

Poika pualen peijakkaampi

10 Tytär kuin tulikipuna

Keitti mulle kylmän kaalin

Lehmät laskin suata myälen

Lampaat palomäkeä

Itte kapitin kankast myälen

15 Rämäytin raitapuita

Putos nuari neitokainen

Joka itki ja tihutti

Yhtyipä Yrjänä karjaan

Minä kysyin Yrjänältä

20 Kävitkös minun kotonan

Kävinpä sinun kotonas

Mitäs isänt siällä tekee?

Syäpi juapi kestajaisii

Tyttäriäns naitteleepi

25 Kellenkäs minut lupaisi

Minulle sinun lupaisi

Kuti, kuti kultaiseni

Tule tänne poikaseni

Tääl on koreita lehtomaita

30 Tääl on lillukka lihava

Tääl on pualukka punanen

Mansikka makea marja

Kuti kuti kultaiseni

Tule tänne poikaseni

35 Tääl on koreita lehtomaita

Täällä sopis suuta antaa

Kuin se olis kahlen valta

Piänenä minä läksin karjaan

Isän polven korkuisena

40 Vaarin värttänän pituisna.



NELJÄN NEIDON RUNO.

12. Tammela. HO 31 282. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Mikä toi tuala kaukana näk-

kyy?

Niittu se siälä kaukana näk-

kyy.

Mitä sen niitun keskellä on?

Joki sen niitun keskellä on.

5 Mitä sen joen reunalla on?

Aitta sen joen reunalla on.

Mitä sen aitan sisällä on?

Kolme nuarta neitsykäistä

Huamena sottaan viärään.

13. Jokioin. HO 31 552. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Tii lii tihanen lintu

Laulo linnan akkunan alla.

Ketä siälä sisällä on?

Kolme nuarta neitsykäistä.

5 Mitä hee siälä tekevät?

Ensimmäinen sittoo silkkiä,

Toinen kuttoo kultavyätä,

Kolmas itkee veljeääs,

Kun nuorena viätiin sottaan.

14. Hattula. Tuomarila 99. 11.

Pyhälahti. Alma Eerola.

Pikkulintu västäräkki

istui aitan portahalla,

sano mitäs itket neito nuori

itken pientä veljeäni

ö joka ennen sotaan vietiin

muille maille pikkuisena.

2

Älä itke veljeäsi?

Veljesi sodasta kotiin tulee

Tuo sieltä äidillensä lehtokor-

van lehmän

10 siskollensa sinisen lampaan,

joka viikko villan antaa

joka kuukausi karitsan kan-

taa

isällensä ison oriin

pää se näkyy päältä linnan

15 jalat näkyy alta linnan

pää on kulta suortuvissa

kaula kulta juontuvissa

sormet Suomen sormuksissa

jalat Saksan sa[a]ppahissa.

Hattula. Ks. nr. 610.

15. Loppi. HO 1 188. 14.

Hnnsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Tii tii tianen lintunen

istu linnan ikkunalle

ja kuto kultasta vyötä.

IC. Loppi. HO 1 255. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Mikä tuolla kaukana näkyy?

Järvi.

Mikä sen järven sisällä on?

Saari.

5 Ketä siellä saares sisällä on?

Neljä nuorta neitsykäistä.

Yks kutoo kultavyötä,

toinen valaa vaskee.

Kolmas kiikuttaa lasta.
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10 neljäs itkee nuarempaa veik-

koaan,

kun nuorena sotaan vietiin

Lintu lensi lasin päälle,

sano älä itke piikaseni,

tuolta veikkos tulee,

15 tuo isälles ison orhin,

äitilles mustan lehmän,

sisarelles sinisen lampaan

joka viikko villan antaa,

kuukausi karitan kantaa.

17. LoppL HO 1 77. 14.

Räyskäin. Alina Stenholm, 33 v.

Mikä tualla kaukana nä-

kyy?
Järvi.

Mikä siällä järven keskellä?

Saari.

5 Mikä siellä saaren keskellä?

Kamari.

Ketä siellä kamarin sisällä

asuu?

Neljä nuorta neitsykäistä.

Yks valaa vaksii,

10 toinen kutoo kultavyätä,

kolmas heijaa lasta,

neljäs itkee veikkastaan,

kun nuarena sotaan vietiin.

Vähä lintu väästäräkki

15 hyppäsi aitan akkunalle,

sano älä itke piikaseni,

tualta veikkos tulee,

tua isälle ison orhin,

muorille mustan mullin,

20 sisarelle sinisen lampaan,

joka viikko villan antaa,

joka kuu karitan kantaa.

18. Haasj. HO 1 411. 14,

Kirkonkylä. Miina Vallin, 71 v.

Tii tii tianen lintu

laulo linnan ikkunalla.

19. Lammi. HO 1 612. 14.

Elina Marjanen, 45 v. Muistiinp.

Tuuloksen Pohjoisten kylässä,

jonne kertoja muuttanut 15 v. sit-

ten.

Mikäs tuolla kaukana näkyy?

Kivi se siellä kaukana nä-

kyy.

Mikä sen kiven päällä on?

Kirkko „

5 Mitä siellä kirkos on?

Kolme nuorta neitsykäistä:

yks kutoo kultavyätä,

kolmas itkee nuorta veikkos-

tansa.

Tuolta se tulee, kaukana tu-

lee,

10 hiukset kullan kakkarassa.

20. Hauho. Leander 132. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

— Mikä tuolla kaukana nä-

kyy?
— Siellä on yksi luoto.

— Mikä sen luodon keskellä

on?
— Siellä on kartano.

5 — Mikä sen kartanon kes-

kellä on?
— Siellä on yksi sormus.

— Mikä sen sormuksen kes-

kellä on?
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— Siellä on kolme kultaista

neitsyttä.

— Mitä ne siellä työkseen

tekee?

10 — Yksi kutoo kultaista vyötä,

Toinen lakasee laatetta,

Kolmas itkee nuorta veljeänsä.

Älä itke, älä itke.

Tuollapa näkyy jo tulevan

15 Saksan saappaat jalassa,

Suomen kintaat kädessä,

Tuo lapselle semmosen lam-

paan

joka viikko villan antaa,

joka kuukausi karitsan kan-

taa.

21. Hauho. HO 24 907. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Västäräkki vähä lintu

Hyppäs aitan ullakolle.

22. Pälkäne. Leander 76. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

— Mitä itket neiti nuori?

— Itken omaa veikkostani,

joka nuorena sotaan vietiin,

lapsena laivan haltijaks.

ö Mitäs mulle anelet,

minä sulle sanelen,

tuolla veljes näkyy.

23. Asikk. HO 1 752. 14.

Paakkola. Alvana Mäkinen, 50 v.

Mikä tuolla kaukana näkyy?

Kylä tuolla „ „

' Mikä sen kylän keskellä?

Järvi „ „ „ on

5 Mikä sen järven keskellä?

Lastu „ „ „ on.

Mikä sen lastun piellä on?

Aitta lastun piel on.

Mikä siellä aitas sisäl on?

10 Neljä nuorta neitsykäistä:

Yks kutoo kangast,

neljäs itkee nuorta veikkos-

tansa.

24. Asikk. HO 1 766. 14.

Paakkola. Karoliina Huovila, 65 v.

Mikäs toi tuolta kaukaa nä-

kyy?

Järvi tuolta kaukaa näkyy.

Mikäs sen järven keskellä on?

Koivu sen järven keskellä on.

f) Mikäs sen koivun lalvas on ?

Kolme nuorta neitoo.

Yks kuto kultavyötä ^

25. Vehkaj. HO 1 1212. 15.

Mikä se tuolta näkyy?

Kylä se sieltä näkyy.

Mikä sen kylän keskellä?

Joki sen kylän keskellä.

5 Mikä sen joen keskellä?

Kivi sen joen keskellä.

Mikä sen kiven keskellä?

Lastu sen kiven keskellä.

Mikä sen lastun keskellä?

10 Sormus sen lastun keskellä.

Mikä sen sormuksen keskellä?

24. 1 2 viim. säettä muisti kertoja kysyttäessä, olivatko ne näin. Ker. huom.
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15

20

Neljä nuorta neitsykäistä.

Mitäs ne tekee?

Yksi solki(i) sormuksia,

toinen kutoo kultavyötä,

kolmas neuloo liinapaitaa,

liiatointa, helutointa.

Neljäs itkee pientä veikkos-

taan,

joka pienenä sotaan vietiin.

Mitäs annat, niin mä sanon,

missä sun veikkosi tulee?

Tuolla se tulee

lukkarin ja pappilan välillä,

yli kuusen kuumottaa,

läpi lehden leimuttaa.

Mitähän se sieltä minulle

tuo?

Se tuo sinulle kultakengät.

Missäs minä niitä säilytän?

Panet aitan portahalle!

30 En minä niitä siinä saa säily-

mään.
Pane kultalautaselle!

Hiiri tuli, haukkas palan.

Katti tuli, kaappas kaikki.
/

26, Korpil. Kotikoski 452. 08.

(alku puuttuu.)

Mitä hän^ tuopi tullessansa,

Isällensä ison oriin,

Altillensa lypsävän lehmän

Veljellensä vetävän härän

Sisarellensa sinisen lampaan,

Joka viikko villan niittää,

Joka kuukausi karitsan kantaa.

26. 1 veli. Ker. huom.



MARKETAN RUNO.
27.

1(1

[Hlinnan seudut?] Suom.

Kirj. Seuran arkisto: KL rir.

10617 (Lönnrotin kuolinpe-

sästä saadut paperit): Suo-

menkielinen hääruno 15. III.

1780.

'

[1. sivu.]

. . . tär Maria

. . . ä lohanexen poifkaj

[Cjecilia Pjetarin Ty[tär]

y«

Henrikin poika För[f . . J
. . . a lacobin tytär Trumff . . .]

fSJinä 15. päiwänä A4aalis Ciiufa

\Vnonna 1780.

Kijruhufti Kirjoitetut

Pijruftetut pikaifefti

[2. sivu.]

yrtö[?] . .

. . . n mjehen

. . . in Häislä hyp[pieslä]

[T]aitawa[ti Tan[[iesfa]

Pöydät notkuu po . . .

Rocka ruuifta ryö . . .

Mikä waltufta waat . . .

Mikä latvo lautaifia

Kantaa nijtä kahdakk[älin?]

Mikä wijnoiita xvilifi

15

20

25

30

Laittaa laadulla laiihi[n]

Toilet kantaa kannujakin

olut Tuopin ojendawat.

Wihdoin wirwotaan rualda

atrialda aftutahan:

Koska ruat korjaeldut

lijat pöydät lijkuteldut

owat toilihin tupihin

kartanolle kannettuna

Noufee jyry jyrkeämbi

Toilet tulevat teoxet

Silloin winkuu wiulun ääni

Kaikku kantelen kalina

Kolka mjeli morfianda

Tanlimahan taluttapi

Joka hohtaa hopeisia

Saxan kixviftä kimaltaa

Tätä tehdä[h]än hywälti,

Jotta laat[tia] lakaftu

Silenewät [si]lta laudat

[3. sivu.]

. . . ttawat w . . .

. . . luloilell

. . . . [t?]ämmölet lano . . .

[Paidan?] annan palttina{t[a]

[Sille?] [uuta fujkajaili[t]

27. 1 Alkuperäinen käsikirjotus, neljä suurta foliusivua, joutui Lönnrotin kuole-

man jälkeen Suom. Kirj. Seuralle 2. II. 1888. Käsikirjotus on kulunut ja haalistu-

nut ajan käsissä. Siitä on tehnyt selkoa Toivo Kaukoranta, joka sen on ensi

kerran julaissut (Kaikuja Hämeestä 8 261-265). Vaikka runo onkin varsinaisesti

taiderunoutta, on se tähänkin pa'nettu kokonaisuudessaan siinä esiintyvien Marke-

tan ja Jos mun tuttuni tulisi runoihin kuuluvien säejaksojensa vuoksi Kuluneita

kohtia on osittain merkitty pisteillä, osittain varovasti hakastäydennyksillä koetettu

uudistaa. Ks. runoon nähden kokonaisuudessaan muuten tarkemmin Kaik. Häm. 8

261 ja 264-265.
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40

45

50

[le]wittäifit Leukapjelta-

[T]ule kulta kumpplini^:

ik]aiwa kainalo Lihoja

kutkuta kuwe lihoja.

Täftä waimon watta paifu

hoikka pijka paxuneepi:

Sijtten Saadahan fanoa:

Mika^ meidän Margetalle?

aina Saunasfa afuupi

aina wöitä wöllehtipi?

Paljon löi kutu kaloja,

paljon färpi Säären Ijendä

Anni mjehen antimia;

Sijtä tyytyi, Sijtä täytyi

Sijtä paxuxi panihin

Lihawaxi lijttellihin

Sitt' on Pijka pintehisfa ^

waimo wattan wääntehisra*^;

Kätkyt keikkuwi korea

losfa poika potkinowi;

äiti Nuori n[ot]kiana

. . . axen

[Nuo]rten huwit . . .

tto [Ojnnen wirfiä w[etelen?]

Lafken laulut [laatuifimmat?]

onnee Toiwotan to[della?]

Että hywin Eläilitt[e]

monta wuotta wäfy[mätä]

05 Rauhan, rackaun fylisf[ä]

Terweyden tydyttäwän

alla onnen ojwallife[n.]

*
VV *

Matkan mennelä minulla

Häämeen ' Linnan Laitumelle

70 onnen Tuokohon lumala

lekä mulle, fekä Teille,

wjelä para[t]en palatesia

Sjeltä Tult[ua] Tuwille!

lääkää nyt [hjywin hywä[ti!!

— - Kirjotusvirhe, p.o. Leukapjeltä. — ^ Kirjotusvirhe, p.o. kumppalini. —
^ Kirjotusvirhe, p.o. Mikä. — ^ Kirjotusvirhe, p.o. pintehisfa. — ^ Kirjotusvirhe,

p.o. määntehisfä. — ' Kirjotusvirhe, p.o. Hämeen.

Nilän Suu[hun] nuljuttaapi.

[4. sivu.]
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28. Somero. HO 31 624. 13.

Sylvänä. Miina Näykki, 42 v. Kuul-

lut 6 tai 7 vuotta sitte kuolleelta

vaimolta, joka kuollessaan oli yli

90 V. vanha. Muisti vain haja-

naisesti.

„Isäni isäni lunasta min-

nuu."

„Millä mä sun lunastan?"

„Ompa sulia kolme niin hyv-

vää talloo,

Pane niistä parhain pantiks."

5 „Ennen mä luavun Hikastani,

Ennenkun hyvistä taloistan."

„Veljeni veljeni lunasta min-

nuu!" —
„Millä mä sun lunastan?" —
„Ompa sulia kolme niin hyv-

vää hevost,

10 Pane niist parhain pantiks."

„Ennen mä luavun sisares-

tain,

Ennenkun hyvistä hevosist."

»Sisareni sisareni lunasta min-

nuu."

„Millä mä sun lunastan?"

15 „Ompa sulia kolme niin hyv-

vää lippaa.

Pane niistä parhain pantiksi."

„Ennen mä luavun sisares-

tain,

Ennenkun hyvistä lippais-

tain."

«Kultani kultani lunasta min-

nuu."

20 „Millä mä sun lunastan?"

Ompa sulia kolme niin hyv-

vää miakkaa,

Pane niist parhain pantiks."

29. Tammela. Borenius III A, s.

359-360. 75.

Venäläinen, Venäl[äinen]

huutaa ja soutaa

Neitty nuari istuu ja itkee

Näki hän isänsä rannalla:

5 Isämn^ isänin lunastas minua

Milläs mä sinua tyttäreni lu-

nastan

Ompa sulia kolme hevosta

Pane/z niistä paras pantiksi

Ennen luavun tyttärestänin

10 ennen kun parhaasta hevo-

sestanin

Venäl[äinen,] ve[näläinen]

hfuutaaj ja s[outaa]

N[eitty] n[uari] se i[stuuj ja

i[tkee:]

Näki h[änj äitinsä r[annalla]

15 Äitinin äitinin IfunastasJ m[i-

nua|

Millä m[ä] s[inua] t[yttäreni]

l[unastan]

0[mpa] s[ulla] k[olme] leh-

mästä

P[anen] n[iistä] p[aras] p[an-

tiksi]

29. 1 Kursivoidut kohdat alleviivatut alkuperäisessä muistiinpanossa.
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•20

30

35

40

E[nnen] l[uavun] t[yttärestä-

ni]n

e[nnen] k[un] p[arhaasta] l[eh-

mäsestän]//z

V[enäläinen,] v[enäläinen]

h[uutaa] j[a] s[outaa]

N[eitty] n[uari] se i[stuu] j[a]

i[tkee]

N[äki]h[än] veljensä r[annalla:]

Veljenin v[eljenin] l[unastas]

m[inua]

Millä m[ä] sua sisarenin l[u-

nastan]

Ompa sulia 3 mia/^/jasta

Panen niistä p[aras] p[an-

tiksi]

Enne[n] l[uavun] s[isare]stanin

ennen k[un] p[arhaasta]m[iak-

kasestanjin

Ven[äläinen,] v[enäläinen]

h[uutaa] j[a] s[outaa]

N[eitty] n[uari] se i[stuu] j[a]

i[tkee]

näki hän sisarensa r[annalla:]

S[isare]nin s[isare]nin l[unas-

t]as minua

Millä mä sua s[isare]nin l[u-

nasta]n

Ompa sulia 3 ruunasta

PaneAz n[iistä] p[aras] p[an-

tiksi]

Ennen l[uavun] s[isare]stanin

ennen k[un] p[arhaasta] r[uu-

nusestajnin

Ven[äläinen,] v[enäläinen]

h[uutaa] j[a] s[outaa]

Neitty n[uari] se istuu j[a] i[t-

kee]

Näki hän sulhasensa r[an-

nalla:]

45 Sulhasenin s[ulhase]nin lu-

[nasta] m[inua]

Millä mä sua morsiamenin

lunastan

Ompa sulia 3 laivasta

P[anenl n[iistä] p[aras] p[an-

tiksi]

Enne^ luavun laivastanin

50 ennen kun omasta kullasta-

nin

Isäni hevoset karhu tappa-

koon

Parhaan kesän aikana

Äitini lehmän susi tappakoon

Parhaal lypsyn aikana

55 Veljenin miakat katketkoot

Parhaan soöan aikana

Sisareni ruunut sulakoot

Parhaitte häitten aikana

Sulhaseni laivat ylistyMööt

(U) Parhaitte vetten aikana.

30. Tammela. HO 31 265. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Venäläinen veisaa ja soutaa

Neitsy nuari itkee ja huakaa

Venäläisen venheesä,

Punaparran paatisa.

5 Näki hän pappansa rannalla.

Sano: „lunastas sä minua".

„Milläs minä lunastan."

„Ompas sulia kolme

Niin uljasta hevosta.

10 Pane niistä paras pantiksi."

Ennen minä luavun neitsees-

täni,
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Ennenkun parhaasta hevoses-

tani."

Venäläinen veisaa ja soutaa.

Neitsy nuari itkee ja huakaa

15 Venäläisen venheesä,

Punaparran paatisa.

Näki hän mammansa ran-

nalla.

Sano: „lunastas sä minua."

„Milläs minä lunastan?"

20 „Ompa sulia kolme

Niin uljasta lehmää,

Pane niistä paras pantiksi."

„Ennen minä luavun mun
neitseestäni

Ennenkun parhaasta lehmäs-

täni."

25 Venäläinen veisaa ja soutaa.

Neitsy nuari itkee ja huakaa

Venäläisen venheesä,

Punaparran paatisa.

Näki hän veljensä rannalla.

30 Sano: „lunastas sinä minua!"

„Milläs minä lunastan?"

„Ompa sulia kolme

Niin uljasta miakkaa.

Pane niistä paras pantiksi."

35 »Ennen minä luavun mun
siukustani

Ennenkun parhaasta miakas-

tani."

Venäläinen veisaa ja sou-

taa.

Neitsy nuari itkee ja huakaa

Venäläisen venheesä,

10 Punaparran paatisa.

Näki hän sisarensa rannalla.

Sano: «lunastas sä minua."

„Milläs minä lunastan?"

„Ompa sulia kolme

45 Niin uljasta ruunua,

Pane niistä paras pantiksi."

Ennen minä luavun mun siu-

kustani

Ennenkun parhaasta ruunus-

tani."

Venäläinen veisaa ja sou-

taa,

50 Neitsy nuari itkee ja huakaa

Venäläisen venheesä

Punaparran paatisa.

Näki hän kultansa rannalla.

Sano: lunastas sä minua."

55 »Milläs minä lunastan?"

,,Ompa sulia kolme

Niin uljasta linnaa.

Pane niistä paras pantiksi."

»Ennen minä luavun mun lin-

nastani,

(io Ennenkun parhaasta kullas-

tani."

»Niin minun kultani linna

ylentykköön

Parhaan tarpeen aikaan.

Pappani hevoset ne ontukoot

Juuri parhaan kynnön aikaan,

B5 Mun äitini lehmät

Ne huanosti lypsäkööt

Juuri parhaan tarpeen aikaan.

Veljeni miakka se

Poikki menköön

70 Juuri parhaan solan (= sodan)

aikaan.

Mun sisareni ruunu

Se hajokkoon juuri

Vihkivirren aikaan.
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31. Urjala. HO 1 1202. 15.

Urjalankylä. 75-v. ukko.

Venäläinen verikoira

huopaa ja soutaa.

Neitsy nuori kajutissa

itkee ja huokaa.

5 Näki hän isänsä rannalla.

Isäni rakas, isäni rakas,

lunasta minua täältä pois!

Milläs minä sinua lunastan?

Ompa sulia kolme hevosta,

10 pa noista paras pantiks!

Ennen luovun tyttärestä,

ennenko hyvästä hevosesta.

Venäläinen verikoira

huopaa ja soutaa.

15 Neitsy nuori kajutissa

itkee ja huokaa.

Näki hän äitinsä rannalla.

Äitini rakas, äitini rakas,

lunasta minua täältä pois!

20 Milläs minä sinua lunastan?

Ompa sulia kolme lehmää,

pa noista paras pantiks.

Ennen luovun tyttärestä,

ennenko parhaasta lehmäs-

täni.

25 Venäläinen verikoira

huopaa ja soutaa.

Neitsy nuori kajutissa

itkee ja huokaa.

Näki hän sisarensa rannalla.

30 Sisareni rakas, sisareni rakas,

lunasta mua täältä pois!

Milläs minä sinua lunastan?

Onhan sinulla kolme ruunua,

pa noista paras pantiks.

35 Ennen luovun sisaresta.

ennenko parhaasta ruunus-

tani.

Venäläinen verikoira

huopaa ja soutaa.

Neitsy nuori kajutissa

40 itkee ja huokaa.

Näki hän veljensä rannalla

Veljeni rakas, veljeni rakas,

lunasta minua täältä pois!

Milläs minä sinua lunastan?

45 Onhan sinulla kolme miek-

kaa,

pa noista paras pantiks.

Ennen luovun sisaresta,

ennenko parhaasta miekas-

tani.

Venäläinen verikoira

.50 huopaa ja soutaa.

Neitsy nuori kajutissa

itkee ja huokaa.

Näki hän ylkänsä rannalla.

Ylkäni rakas, ylkäni rakas,

55 lunasta minua täältä pois!

Milläs minä sinua lunastan.

Onhan sulia kolme karta-

noo,

pa noista paras pantiks.

Ennen mä luovun kartanois-

tani,

60 ennenko parhaasta morsiam-

mesta.

Isäni hevoset kaatukoot

parhaalla touon aijaalla!

Äiteni lehmän mommot kui-

vukoot

parhaalla lypsyn aijaalla.

65 Sisareni ruunut ruostukoot

parhaalla häitten aijaalla.
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Veljeni miekat taittukoot

parhaalla soran aijaalla.

Ylkäni kartanot ylistykööt

70 parhaana häitten aikana.

32. Loppi. HeLs. Suom. alkeisop.

konv. XXVIII: Andersson

21. 81-82.

Vankittii neitty.

1.) Venäläinen seisoo ja sou-

taa,

Neitty nuari se istuu ja

itkee;

Käret oli paatin pohjassa

Ja jalaat oli paatin lairassa

5 »Isäni, tule ja lunasta

Minä täältä venäläisen veti-

köst,

Hämäläisen hätiköst."

„Millä mä sinun lunastan?"

„Ohan sulia kolme hevosta,

10 Anna se paras, taikka se hua-

nompi,

Taikka se keskenkertanen."

„Ennen mä neitseestä nua-

resta luavun.

Ennenkö parhaasta hevoses-

tani."

2.) Venäläinen seisoo ja sou-

taa,

15 Neitty nuari se istuu ja

itkee;

Käret oli paatin pohjassa

Ja jalaat oli paatin lairassa.

„Äitini tule ja lunasta

Minä täältä venäläisen veti-

köst

ti) Hämäläisen hätiköst."

„Millä mä sinun lunastan?

Ohan sulia kolme lehmää.

Anna se paras, taikka se hua-

nompi.

Taikka se keskenkertanen."

25 »Ennen mä neitseestä nua-

resta luavun,

Ennenkö parhaasta lehmäs-

täni."

3.) Venäläinen seisoo ja sou-

taa.

Neitty nuari se istuu ja

itkee.

Käret oli paatin pohjassa

80 Ja jalaat oli paatin lairas-

sa.

»Veljeni tule ja lunasta

Minä täältä venäläisen veti-

köst,

Hämäläisen hätiköst."

„Millä mä sinun lunastan?"

35 »Ohan sulia kolme miak-

kaa,

Anna se paras, taikka se hua-

nompi.

Taikka se keskenkertanen."

„Ennen mä neitseestä nua-

resta luavun.

Ennenkö parhaasta miakas-

tani."

40 4.) Venäläinen seisoo ja sou-

taa.

Neitty nuari se istuu ja

itkee.

Käret oli paatin pohjassa

Ja jalaat oli paatin lairas-

sa.
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«Sisareni tule ja lunasta

45 Minä täältä venäläisen veti-

köst,

Hämäläisen hätiköst."

„Millä mä sinun lunastan?"

„Ohan sulia kolme kruunua.

Anna se paras, taikka se hua-

nompi,

50 Taikka se keskenkertanen."

„Ennen mä neitseestä nua-

resta luavun,

«Ennenkö parhaasta kruu-

nustani."

5.) Venäläinen seisoo ja sou-

taa,

Neitsy nuari se istuu ja

itkee.

55 Käret oli paatin pohjassa

Ja jalaat oli paatin lairassa.

«Kultani tule ja lunasta

Minä täältä venäläisen veti-

köst.

Hämäläisen hätiköst."

60 «Millä mä sinun lunastan?"

«Ohan sulia kolme laivaa.

Anna se paras, taikka se hua-

nompi.

Taikka se keskenkertanen."

Isäni hevoset kaatukoon

65 Keskellä kesä-aikaa.

Äitini lehmät kualkoon

Parhaalla lypsyn aikaa.

Veljeni miakat taipukoon

Keskellä sotapalkkaa.

70 Sisareni kruunut hajokkoon

Parhaalla vihkin aikaa.

Kultani laivat seilakkoon

Nyt ja joka aika.

33. Loppi, HO 1 183. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Äitini lehmät ehtykööt,

keskellä lypsinaikaa,

isäni orhit kaatukoot,

keskellä kesän aikaa.

(Kertoja muisti vain katkelman pi-

temmästä laulusta.)

34. Loppi. HO 1 260. 14.

Läyliäinen. Amanda Niimmensyrjä,

63 V.

Merimies soutaa ja noutaa,

neitsy nuori istuu ja itkee,

jalat on paatin pohjalla

ja käret on paatin reunalla.

5 Näki hän isänsä kartanolla

käyvän,

huusi hän ittees lunasta-

maan.

Milläs mä sinun lunastan?

Onhan sulia kolme orhia,

anna se hyvempi, taikka se

huonompi,

10 taikka se kesken kertainen.

Merimies soutaa ja noutaa,

neitsy nuori istuu ja itkee,

jalat on paatin pohjalla

ja käret on paatin reunalla.

15 Näki hän äitinsä kartanolla

käyvän,

huusi hän itsensä lunasta-

maan.

Milläs mä sinun lunastan?

Onhan sulia kolme hamet-

ta,
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anna se hyvempi, taikka se

huonompi,

20 taikka se keskenkertainen.

Merimies soutaa ja noutaa

neitsy nuori istuu ja itkee,

jalat on paatin pohjalla

ja käret on paatin reunalla.

•25 Näki hän veljensä kartanolla

käyvän,

huusi hän itsensä lunasta-

maan.

Milläs mä sinun lunastan?

Onhan sulia kolme miekkaa,

anna se hyvempi, taikka se

huonompi,

30 taikka se keskenkertainen.

Merimies soutaa ja noutaa,

neitsy nuori istuu ja itkee,

jalat on paatin pohjalla

ja käret on paatin reunalla.

35 Näki hän siskonsa kartanolla

käyvän,

huusi hän itsensä lunasta-

maan.

Milläs mä sinun lunastan?

Onhan sulia kolme ruunua,

anna se hyvempi, taikka se

huonompi,

40 taikka se keskenkertainen.

(Kertoja ei muistanut millä neitsyn

sulho hänet lopulta lunasti ja miten

neitsy kirosi sukulaisensa.)

35. Hollola, Nieminen U. 1 . 93.

Talollinen Josef Söderberg, 62 v.

Lunastettava neito.

Neito istuu kammiossa

Ja kehrää silkkilankoja;

Näki isänsä kävelevän pit-

kin

Pitkin meren rantoja.

5 Neito: „Isä kulta, isä kulta

Lunasta mua täältä!"

Isä: „Milläs mä sun lunas-

tan,

Kun ei o' mulla varaa?"

Neito: „Onhan sulia kolme

oritta

:

10 Pane paras pantiksi."

Isä: »Ennen mä luovun tyt-

tärestäin,

Ennenkuin parhaasta orhis-

tain."

Neito istuu kammiossa

Ja kehrää silkkilankoja;

15 Näki äitinsä kävelevän

Pitkin meren rantoja.

Neito: „Äiti kulta, äiti kulta

Lunasta mua täältä!"

Äiti: Milläs mä sun lunas-

tan,

20 Kun ei o' mulla varaa?"

Neito: „Onhan sinulla kolme

lehmää:

Pane paras pantiksi."

Äiti: „Ennen mä luovun tyt-

tärestäin,

Ennenkuin parhaasta lehmäs-

täin."

25 Neito istuu

Näki veljensä kävelevän

Pitkin meren rantoja.

Neito: „Veli kulta, veli kulta

Lunasta mua täältä!"

30 Veli: »Milläs mä sun lunas-

tan,
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Kun ei o' mulla varaa?"

Neito: „Onhan sinulla kolme

miekkaa:

Pane paras pantiksi."

Veli: „Ennen mä luovun sisa-

restain,

35 Ennenkuin parhaasta miekas-

tain."

Neito istuu kammiossa

Näki siskonsa kävelevän

Pitkin meren rantoja.

Neito: „Sisko kulta, sisko

kulta

40 Lunasta mua täältä!"

Sisko: »Milläs mä sun lunastan,

Kun ei o' mulla varaa?"

Neito: „Onhan sinulla kolme

silkkiä:

Pane paras pantiksi."

45 Sisko: »Ennen mä luovun si-

sarestain,

Ennenkuin parhaasta silkis-

täin."

Neito istuu

Näki sulhonsa kävelevän

Pitkin meren rantoja.

50 Neito: „Sulho kulta, sulho

kulta

Lunasta mua täältä!"

Sulho: »Kyllä masun lunastan,

Jos vaan ompi varaa."

Neito: »Onhan sinulla kolme

laivaa:

öo Pane paras pantiksi."

Sulho: »Ennen mä luovun kai-

kest' muusta,

Ennenkuin rakkaasta neidos-

tain."

Neito: »Isän oriit väsyköhön

Parhaan ajon aikana;

Go Äidin lehmät ehtyköhön

Parhaan lyp[s]yn aikana;

Veljen miekat katketkohon

Parhaan sodan aikana;

Siskon silkit palakohon

05 Juuri häitens' aikana;

Sulhon laivat kulkekohon

Paraan kulun aikana."

Tämän runon luullaan syntyneen

Json vihan" jälkeen, ja tällä on oma
tarunsa

:

„Ku yks tyttö sattu soutelemaa yk-

sinie venies, nii ryssät ottivat sen

tytön kiini ja koittivat viekotella sit

tyttövä. Mut tyttö ei suostunnu. Ja

kun se tyttö ei suostunnu, nii rys-

sät kantelvat sen tytön pielle pielli-

köllensä ja sanovat sen varastannie

heilan rykmenttisä tavaroit. Piellikkö

usko sotamiehiäsä ja pan' tytön [Ij

mere rannal olevaa linnaa kehriemie

yksinie silkkilankoja.

Piellikkö ei luvannut antaa tyttöä

pois ilman lunastamata. Nii sen ty-

tön omaiset ja vanhemat män kuule-

maa (kuulustelemaan) tytärtie, ja kun-

ne kuul, että se oi sinne joutunnu

varkauulestaan, niin suuttuvat sen

pielle, eikä lunastanniet sit sielt lin-

nast pois, vaikka se tyttö olis kuinka

hartaast pyytänny.

Kun sen tytön sulho näk morsia-

mesa linnas, nii hään lunasti sen. —
Kun tyttö pies vapaaks oi se kiitol-

lii su|l]hollesa, mut vanhemmillie ja

omaisillie se toivotti kostoa,

36. Iitti. HO 32 7. 14-15.

Perheniemi. Leena Koivisto, synt.

1813, kuol. 1907.
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Neidon työstö.

Vietiin neiti venheeseen

Punaparran paattiin

Vietiin poies kotoansa

Vierasmaille saatiin.

5 Tuli isä vastaan:

„Hyvä isä, rakas isä

Lunasta minut tästä"!

„Millä sinut lunastan

Kun ei ole varaa?"

10 „Onhan sulia kolme hevoa

pane niistä paras!"

Ennen luovun tyttärestäin

Ennenkuin hyväst' hevostain

Kyl' mä toisen tyttären saan

15 Vaan en saa toista orhii.

Tuli äiti vastaan

:

„Hyvä äiti, rakas äiti,

Lunasta minut tästä!"

„Millä mä laps' sun lunastan

20 Kun ei ole varaa?"

»Onhan sulia kolme lehmää

Anna niistä paras!"

„Ennen luovun lapsestain

Ennenkuin parhaast' lehmäs-

täin

25 Saan mä toisen tyttären

Mut en saa enää lehmää."

Tuli veli vastaan

„Hyvä veli, rakas veli,

Lunasta minut tästä!"

30 »Millä sinut lunastan?

Kun ei ole varaa?"

»Onhan sulia kolme kalpaa

Pane niistä paras!"

Ennen luovun siskostan'

35 Ennenkuin rakkaast' miekas-

tain

Kyllä mä toisen siskon saan

Vaan en saa uutta miekkaa

Tuli sisko vastaan:

»Sisko kulta, rakas sisko,

40 Lunasta minut tästä!"

»Millä voin sun lunastaa

Kun ei ole varaa?"

»Onhan sulia kolme silkkii

Anna niistä paras!"

45 »En mä anna silkkiäin

Luovun ennen siskostain

Kyllä mä toisen siskon saan

Mut' en saa uutta silkkii

Tuli sulho vastaan.

50 »Sulho kulta, rakas sulho.

Lunasta minut tästä!"

»Tahtoisin sun lunastaa

Jos oisi mulla varaa."

»Onhan sulia kolme linnaa

55 Pane niistä paras!"

Luovun kyllä linnastain

Jos vaan voin sinut lunastaa

Kyllä mä toisen linnan saan

Vaan en voi toista rakastaa".

37. Korpil. Kotikoski 6. 09,

3 värsy.

Venäläinen verikorva

soutaa ja huopaa,

Pää paatin laidalla,

kädet paatin pohjalla,

5 Näki hän veljensä rannalla

juoksevan.

Hyvä veli, kaunis veli,

vapahda mua tästä.

Milläs minä sun vapahdan?

Onhan sulia kaksi miekkaa.
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10 Pane paras panttiin

sisares hengen edest.

Ennen ma luovun sisarestani,

Ennenkön parhaasta miekas-

tani.

38. Korpil. Kotikoski 468. 09.

Venäläinen verikoira

Soutaa ja joutaa,

Ympäri saaria hyörtää ja pyör-

tää.

Näki isänsä kävelevän

ö Pitkin meren rantaa.

„Tule hyvä isä rakas isä

Minua täältä Innastaan"

!

„Milläs minä sun lunas-

tan"?

„Onhan sulia kolme ruunaa,"

10 „Pane paras pantiksi."

„Ennen mä luovun pojas-

tani ^

Ennenkun parhaasta ruunas-

tani."

(jatketaan Kanteletaren malliin).

39. Korpil. Nurmio 227. 88.

Sääksvuoren kylä. H. Göös, 47 v.

Enkeli' istuu kalikoit'

Itkee ja huokaa.

Näki isäns' kävelevän

Ympär' meren rantaa.

5 Hyvä isä rakas isä

Lunasta minua täältä!

Milläpä minä lunastan

Sinun sielt'?

Ompa isällä kolme ruunaa

10 Pane paras pantiksi

ja lunasta minua täältä!

Enkel' istuu kalikoit'

Itkee ja huokaa.

Näki äitins kävelevän

15 Ympär' meren rantaa,

Hyvä äiti rakas äiti

Lunasta minua täältä!

Milläpä minä lunastan

Sinun sieltä?

•20 Ompa äitillä kolme lehmää

Pane paras pantiksi ja

lunasta minun täältä!

Enkel' istuu kalikoit'

Itkee ja huokaa,

25 Näki veikkon[s] kävelevän

Ympär' meren rantaa.

Hyvä veikko rakas veikko

Lunasta minua täältä

Milläpä mina[!] lunastan

30 Sinun sieltä?

Ompa veikolla kolme miek-

kaa.

Pane paras pantiksi ja

lunasta minua täältä!

Enkel' istuu kalikoit'

35 Itkee ja huokaa,

Näki siukkuns kävelevän

Ympär' meren rantaa.

Hyvä siukku rakas sinkku

Lunasta minua täältä!

40 Milläpä minä lunastan

Sinun sieltä?

Ompa sinkulla kolme ruunua

38. ^ omituista on että se tyttö voi muuttua pojaksi, täällä Korpilahdella, Ker.

huom.
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4ö

Pane paras pantiksi ja

lunasta minua täältä.

Enkel' istuu kalikoit'

Istuu ja huokaa,

Isän ruunan jalat katkekkohon

Parassa kynnön aikaa!

.50

Äitin lehmät ehtyköhöt

Parassa lypsyn aikaa!

Veikkani miekat katkekkohon

Parassa sodan aikaa!

Sinkkuni ruunut sulakohon

Parassa häiden aikaa!



YKSITYISIÄ KERTOVAISTEN RUNOJEN
KATKELMIA.

40. Vanaja. Neovius 807. 89.

Hattelmala. Eva Katrina Mala-

kiaksentytär, 63 v., ollut 40 vuotta

Porvoossa. Muistiinp. Porvoossa.

Lauvantaina illalla

seisoin Turun sillalla

vesi vei Turun sillan

valkee poltti Turun linnan

5 paloi Turku tupinee

kirkonkellot kemppinee

paloi Turun paras puoli

josta moni syrjän kuoli.

41. Hauho. Leander 114. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen. 61 v.

(Ison vihan ajoilta.)

Kuu paistaa Kupittaalta,

päivä Vermasvuoren alta.

42. Asikk. Hels. Suom. alkeisop.

konv. LIX : Petterson 59. 85.

Vaka vanha Väinämöinen.

Ukko vanha Väinämöinen,

Pani omat paimenensa.

Lapset lammasten ajohon.

Karja kulki kauvas ko'ista

ö Lapin synkkihin saloihin.

Tuli Lempo lepikosta,

Kuiva nokka kuusikosta,

Otti lapset orjiksensa

Kantoi kauvas kalliohon,

10 Jossa pani pakkotyöhön

Vakaiset suureen vaivaan.

43. Kuhmoin. Lilius 144. 87.

Kirkonkylä. Maria Tuominen, 40 v.

Kuullut Päijänteen saaressa.

Kun Pietari meni kalaan,

löysihän vuohen merrastansa,

siloinen siaksi,

karvainen kalaksi,

r, pieni peijakkaan pojaksi.

Kukko lauloi Kuurinmaalla.

44. Jokioin. HO 31 547. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Kukko laulo Kuurinmaala,

Kana kaakotti Virosa:

„Huamena kuninkas kualee,

Talompoika linnan saa."

45. Tammela. HO 24 118. 13.

Maria Lindberg, itsell. leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Kukko laulo Kuurinmaalla

Kana kaakotti Karissa

46. Tammela. HO 31 243. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

»Väinämöinen l<ulki niin kovaa,

että:"

Kukko laulo Kuurinmaalla,

Kana kaakotti Virosa,

Sika viilsi Viipurisa,
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Päivä piirti Pirkkalasa,

;-i Koitti Kokemäkellä.

47. Tammela. HO 31 612. 13.

Hykkilti. Jiistina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Kukko laulo Kuurinmaalla,

Kana kaakotti Virosa,

Sika vinku Viialasa,

Koira haukku Kouvalasa.

5 Kukolle oltta annettiin,

Kanalle kakku leivottiin,

Kukko puuron keitti.

Kana kastin lämmitti,

Varpuset voin sulas,

n» Hiiret hiärimen kaappi,

Karmalinnut kauhan nuali.

48. Tammela. HO 31 375. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Kukko laulo Kuurinmaalla,

Kana kaakotti Virosa.

Kukolle oltta annettiin.

Kanalle kakku leivottiin.

Urjala. Ks. nr. 150.

49. Sääksm. HO 24 1026. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Kukko laulo Kuurinmaalla

Kana kaakotti Virossa.

50. Hattula. HO 24 718. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Kukko laulo Kurinmaalla

Sika vinku Viipurissa

Kana kaakotti Virossa,

51. Tuulos. Nylander A. E., Kerto-

mus Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seuralle matkasta

Satuja kokoilemassa tal-

vella 1850-51.'

Anttula.

»Hämäläisillä oli kovasti voimaa ja

valtaa kun Taavasti oli Hämeen-

maan haltia. Se oli niin voimalli-

nen että Ruottin kuningas oli hänen

kenkipoika. Kun Taavasti tahto häntä

kenkiä riisumaan, tuli hän niin pika-

sesti että:

Kukko laulo Kuurinmaalla,

Kana kaakatti Virossa,

sika vinku Viipurissa,

porsas Porvossa porasi,

5 härkä huusi Hämeenmaassa.
Vihloin suuttui kuninkas Taavastin

ylpeyteen, tapatti sitä ja panetti pää-

luut Viipurin portille."

»

52. Luopioin. HO 22 37. 13.

Ida Hietamaa, synt. 1848. Muutta-

nut nuorena Pa fasjoelta Luopioi-

siin.

Kukko laulo' Kuurinmaassa,

Kana kaakotti Virossa.

Siellä kylä missä kukko lau-

laa,

Kyllä koirat korvessakin hauk-

kuu.

53. Luopioin. HO 22 38. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Tois[in, ks. ed.j.

Kukko laulo' Kuurinmaalla

51. 1 Ks. A. R. Niemi, Runonkerääjiemme matkakertomuksia (Helsinki 1904)

126 s., jossa se on julaistu.
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Kana kaakotti Virossa

Härkä ulvo' Hollolassa

Päivä koitti Pälkäneellä.

54. Padasj, HO 20 117. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Kukko laulo Kuurimmaassa

kana kaakotti karossa.

55. Aslkk. HO 4 88. 14.

Pulkkila. Olga Öholm, 51 v., synt.

Padasjoella.

Kukko laulo Kuurinmaassa,

kana kaakotti Virossa.



TUNNELMARUNOJA.

„Jos mun tuttuni tulisi/*

[Hlinnan seudut?] Ks. nr. 27.

56. Jousa. Jyväsk. lys. konv.:

Jäntti 51. 92.

Puttolan kylä. Amalia Koittila,

18 V.

Tuoir on kultan', tuolla tu-

lee,

Pieni mies, kihara-tukka,

Musta kulma ja korea.

On, kuin maassa mansikai-

nen

5 Tahi marjanen mäellä,

On, kuin puussa pähkinäi-

nen

Tahi oksalla omena.

Kullalleni kättä käättään,

Vaikk' ois kärme kämme-
nellä,

10 Ja suuta suikkaan,

Vaikk' ois suu su'en ve-

ressä.

Ja kaulaan kaappaan,

Vaikk' ois karhu kaulan päällä.

Jos tietäisin kultani tulevan,

15 Niin menisin virstan,

Menisin toisen,

Puut purkamaan

Ja aitoja alentamaan.

Miniän runo.

57. [Häme.] Asp C. H.: Tope-

liuksen kok. XVII 8.

1800-luvun alusta.^

Fragment af en äldre Runo.^

Niin minä kotona kafwoin

Kuin putki palolla kafwoi.

Eikä luotu furwomaahan

Eikä tahdottu tappamahan,

5 Orjat furwo', orjat jauho'

Palkollifet paukuttelit.

Makailin minä lutisfa,

Lutisfa lukun takana,

Alla wiiden willa-waipan,

10 Päällä kuuden korwa-tyynyn.

Naitihin minä talolle,

Sain minä kowan anopen,

Pani fe minun jauhamahan,

Sekä tahdoi tappamahan,

15 Pani karpion kädelle.

Kukutellen kolmannexen.

Tulipa kohta katlomahan,

Keppi pihlaja piwosfa.

Haapa-halko kainalosfa:

20 „Misfä on paha pidetty?

Misiä kalfo kafwatettu?

Peläfs' on paha pidetty

Kannen alla kafwatettu?

Rupeis tuosfa neuwomahan:

25 „Noufe, waiwainen! warahin.

57. 1 Carl Henrik Asp synt. 1781 Karkussa, oli ensin asessorina ja sitte neu-

voksena Vaasan hovioikeudessa, kuoli 1846. — '^ Ks. Niemi, Suomi III 13 i 48.
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Pane, turkan ! myöhä maata,

Illoin portit fulkemahan

Aamuilla awajamahan;

Käännä laaxvit fyrjilleniä

30 Pane kjulut korwillenfa,

Katkalle karitfan korfi,

Anna waiwaifen wa[ikan.

Heitä lehmän kantanehen.

58. [Etela-Häme.] Cheilan, yli-

opp.: Lönnrotin kokoelmissa

Q 19K Ennen v. 183L
Miniä.

Niin minä kotona kasvoin

Kuin putki palolla kasvo

Eikä luotu lurvomahan

Ei tahottu tappamahan

ö Orjat furvo, orjat jauho

Orjat aina riihet tappo'-

Palkollilet paukutteli

Makalin minä lutisla

Lutisla lukun takana

Alla viien villavaipan

Päällä kuuen korvatyynyn

Menin '^ aittahan maeelle^

Sserin Helise niiuleivaen

Sivelin (fivallan) iianlihoa

Viillekfelin voita pseselle-^

Naitihin minä talolle

35

10

20

•M)

40

8,

11,

Myoetihin mse Myyroelseh^en,-

Myyroen pojan puolifokfi-

Sain minä kovan anopin

Pani Ie minun jauhaamahan

Sekä tahto tappamahan

Pani karpion käelle

Riihipannin riuskautti^

Kukutellen kolmannekfen

Tuli kohta kahtomahan

Halko haapanen ksedesfse/-

Pitkae vitfa pihlajainen

-

Keppi pihlaja pivosfa

Haapahalko kainalosfa

„Mis[ä on paha pietty

Misfä kallo kasvatettu

Piilosi' on paha pietty

Kannen alla kasvatettu"

Rupel' tuosta neuomahan

„Pane turkan myöhän maata

Noule vaivalen varahin

Illoin portit lulkemahan

Aamulla avajamahan

Käännä laavit lyrjillenlä

Kumo kiulut korvillenla

Katkale karittain korli

Anna vaivalen valikan

Heitä lehmän kantanehen."

Lönnrotin muutoksia ja lisäyksiä

edelliseen ^

:

[minä lutisla] lepaelin

[P. k. korvatyyn]/[n]

58. 1 Toisinto on ilmeisesti etelä-Hämeestä, vaikka Lönnrot onkin sovitellut sii-

hen osittain itäsuomalaisia muotoja: Jianlihoa (14. s.), kahtomahan (25. s), pietty

30. ja 32. s.), Illoin (37. s.); sen sijaan sellaiset kuin tutissa (8. ja 9. s.), jauhaa-

mahan (20. s.) ja karittain (41. s.) viittaavat runon etelähämäläiseen alkuperään. —
- Säe Hsätty väliin. — -^ Voi lukea myös: Menen. — ^ ce ä:n ja cc ö:n merkkinä. —
12.-15. SS. lisätty vasemmalle reunaan. — ^ Jos muutokset hakasten ulkopuolella

ovat kursivoidut, on Lönnrot tehnyt muutoksen poistamalla ensin olleen muodon,
muissa tapauksissa on muutosehdotus vaihtoehtoinen.
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20. [fe minun Pani jauh]o[ma-

han]

21. [tahto] riihtce [tappamahan]

30. Kusf [on] fua piru [pietty]

31. PitkcP kanto [kasvatettu]

59. [Etelä-]Häme. Lönnrot, Me-
hiläinen, maaliskn n:ro 1836.

Hämäläisiä Runoja i.

Miniä.

Niin minä kotona kasvoin,

Kuin putki palolla kasvoi,

Eikä suotu survomahan.

Ei tahdottu tappamahan.

5 Orjat survoi, orjat jauhoi,

Trengit riskit riihen tappoi,

Palkolliset paukutteli;

Minä luhdisa makasin,

Luhdisa lukun takana,

10 Alla viiden villavaipan.

Päällä kuuden korvatyynyn.

Menin aittahan mäelle.

Särjin siellä nisukakun.

Sivelin sianlihoja,

15 Viilekselin voita päälle.

Naitihin minä talolle,

Myytihin mä Myyrölähän,

Myyrön pojan puolisoksi.

Sain siellä kovan anopin;

20 Rupes kohta neuomahan:

„Pane turkan myöhän maata,

Nouse vaivaisen varahin.

Illoin portit sulkemahan,

Aamulla avajamahan,

25 Käännä saavit syrjillensä.

Kumo kiulut korvillensa,

Katkase karittain korsi,

Anna vaivaisen vasikan.

Heitä lehmän kantanehen."

30 Sitten se paha anoppi

Pani karpion kädelle,

Riihipannin riuskahutti;

Pani minun jauhamahan

Vaadei vettä kantamahan

55 Tahdoi rihtä tappamahan

Itte tuli kattomahan,

Vitta pihlaja pivosa

Haapahalko kainalosa

Kiroi kahdesti minua

40 Kukutteli kolmanneksen

Mis' olet piru pidetty

Pitkä kanto kasvatettu

Piilos' on paha pidetty

Kannen alla kasvatettu

45 Löi sitte häristämättä

Pieksi pihlajakepillä

Hakkas kotahalvollansa.

Toisintoja.

V. 2. K. p. p. kasvaa.

V. 8. Lepäsin minä lutissa.

V. 13, 14. S. s. nisuset leivät,

Sivalsin s. 1.

59. 1 Julaistessaan tämän Miniän runon yhdessä Naijan runon (ks. nr. 71)

kanssa lausuu Lönnrot niiden alkuperästä seuraavasti: „Nämät, jos ei juuri hovin

vanhoja, kuitenki Hämeen vanhempia runoja sain minä esinnä oppialta Suomen

akademiassa, herra Keilaanilta, kirjotettuna [vrt. ed. nr.] ja sitte kuulin niitä itse'ki

[ks. nr. 67J tytöiltä Tampcrin ja Hämeenlinnan kaupunkien välillä laulettavan, pai-

kon vähä toiseen laatuun, niinkun usein onki tavallinen, ettei yhtä laulua kahdelta

laulajalta yksillä sanoilla saada."
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V. 17-19. Myytiin minä M.

M. pojalle p.

S. minä k. a.

V. 29. Heinät 1. k.

V. 30-32. Pani toi p. a.

Karpion käden osalle,

R. riiskahutti (riskahutti).

V. 36-38. Tuli kohta k.

Halko Haapanen kädessä,

Pitkä keppi pihlajainen.

V. 41, 42. Misä on paha p.

Kusa kalsu k.

V. 44. Kannon a. k.

V. 45. Löi sitten ennen kuin

häristi.

60. Somero. HO 31 73. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

Oli tyttö talosa,

Oli kun putki palosa.

61. Tammela. HO 31 267. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Ainoa tyttö talosa,

Kasunu kun putki palosa.

Hei peilaa peilaa.

62. Tammela. Aaltonen 169. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Ainoa tyttö talosa,

Kasvo kun putki palosa.

63. Jokioin. HO 16 8. 13.

Minkiö. Kuslaava Klemelä, 68 v.

Ainoa tyttö talossa,

kasvanut kuin putki palossa.

Makasi luhtissa, luukun ta-

kana.

Viiden villasen vaipan alla.

64. Jokioin. Aaltonen 149. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Menin minä myllärille mi-

niäks',

myllärin poijaan puolisoks'.

Myllärin muori tuli ovesta sis-

sään.

Kysy, misäs olet kasvatettu.

5 Kasvatettu kun tervaskanto.

Pitele pieniä kiviä,

kapaloitte kannon päitä.

65. Jokioin. Viherv. 1598. 10.

Rehtijärvi. Anlti Vihervaara, 71 v.

Kuullut lapsena.

Pari „miniän runon" säettä.

Ainoa tyttö talosa,

kasunut kun putki palosa.

66. Humppila. HO 10 47. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Ainua tyttö talossa

kasvoin kuin kuusi palossa.

Laskin olutta juorakseni.

Nisukakkua syöräkseni.

5 Makasin kuuren tyynyn päällä.

Viiren villavaipan välissä.

Kuulin sinne kukon laulun.

Orjat seisoo ja orjat val-

voo.

Jourun Myyrille miniäks.

10 Myyrin pojalle puolisoksi.

Myyrin muori pani minun

jauhamaan.

Karpion kahresta kahma-

losta.

Enmä tätä täyttää voinut.
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H»

67. [Sääksm. ^ ?] Lönnrot S 56.

1831 ?

Niin minä kotona kasvoin

Kuin putki palolla kasvaa-

Orjat survo orjat jauho

Palkollijet riihet tappo

5 Minä lutisfa lepäfin

Alla viiden villa vaipan

Päällä kuuden korvatyynin

Menin aittahan mäelle

Sarin fiellä nifii kakun

Sivellin lian lihoja

Viillekfelin voita päälle

Myytiin minä Myyrölähän

Myyrölän pojalle puolifokfi

Pani mun anoppi jauhoma-

han

Karpion käden ojalle

Riite pannin riiskahutti

Tuli mua anoppi kattoma-

han

Halko haapanen kädesiä

Pitkä vittä pihlajainen

20 Jolla löi ennen kuin häristi

Kus' on fua piru pidelty

Pitkä kanto kasvateltu.

15

Lisäyksiä, toisintosäkeitä ja muu-

toksia''^:

5. Makafin niince^ lutisfa

5 a. Lukitus/ani lutisfa

10. Sivallin, Sivellän

13. [Myyrö]A2 [poja|/z |p.|'^

13 a. Sain niince^ kovfanj ano-

p[in]

b. Rupeis tuosta neuomfahanj

18. Keppi pihlaja pivosfa

Vitfa |p. p.]'^

19. Haapa halko kainalos[a

21. Misfa^' on paha pietty

Kusia kallo kasv|atettu].

Sääksm. Ks. nr. 100.

68. Lammi. HO 1 640. 14.

Kirkonkylä. Leena Huostila, 89 v.

Elina neitty nuori,

meni aittaan mäelle,

särki siällä nisukaakun,

sivellen sianlihoja,

5 viileskeli voita päälle.

69. Längelm. Kivi 1-

Miina Koljonen, 63 v.

93.

67. 1 Tämä runo on (puhtaai<si) kirjotettu samoille ari<eilie, joille Lönnrotin hel-

kavirsienkin vanhimmat kappaleet, joten näyttää todenmukaiselta, että Lönnrot on

sen saanut samalla matkalla v. 1831, mahdollisesti juuri Sääksmäestä. Ainakin on

Lönnrot itse (Mehil. 1836, maaliskm numero) maininnut kuulleensa tätä runoa „Tam-

perin ja Hämeenlinnan kaupunkien välillä" ja luult. Mehiläisen Miniän runon toi-

sinto osittain nojautuukin tähän kappaleeseen, jonka pohjana näkyy olleen useam-

pia toisintoja (ks. ed. Cheilanin toisintoa: Lönnrot Q 19) ja jossa muutenkin tun-

tuu Lönnrotin pihtien pitimet. — - Kursivoidut kohdat alkuperäisessä Lönnrotin alle-

viivaamat. — 3 Lisäykset alkuperäisessä oikealla kädellä, täydennykset hakasissa

toimituksen. — * ce ä:n merkkinä. — '^ Korjaukset alkuper. säkeen yläpuolella, en-

sin olleet pyyhityt. — ^ Kirjotettu Keppi sanan yläpuolelle, sitä pyyhkimättä. —
' Missce: M:n alle kirjotettu ensin K.
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Miniä.

Mahto mun äitini mahona

maata,

Piäreskellä pieniä luita,

Kapaloita kannonpäitä,

Ennenkun tämmöstä tytärtä

kasvattaa.

Naijan runo.

70. [Etelä-Häme?] Cheilan, yli-

opp.: Lönnrotin kokoelm. Q
20 K Ennen v. 1831.

Naia (Jospa olifi).

Jos muir olis vallan miekka

Vallan miekka, vallan kulta

Vallan valkonen hevoinen

Ajaifin mä Nailin maalle

5 Naifin fieltä kolme ne[i?Jtosta

Yhen nuoren, toifen vanhan

Kolmannen kafatun neion

Kafatulla työt tekilin

Ite nuorta naurattaifin.

Lönnrotin muutosehdotuksia edel-

liseen':

1. Oili mulla [v. m.]

3. [v. valkjia [h.]

4. [A. m. Naifimaalle]

5. [N. L] neitt» [kolme]

7. [K. k. neien]

9. [I. n.] neuottailin,

71. [Etelä-]Häme. Lönnrot, Mehi-

läinen, maalisk:n nr. 1836.

[Hämäläisiä Runoja.]

Naija.^

Olis mulla vallan miekka,

Vallan miekka, vallan kulta,

Vallan valkia hevoinen;

Ajaisin mä Naisimaalle,

5 Naisin sieltä neittä kolme,

Yhden nuoren, toisen van-

han,

Kolmannen kasatun neiden.

Kasatulla työt tekisin,

Vanhan neuona pidäisin,

10 Itte nuorta naurataisin.

Toisintoja:

V. 1. Jos muir olsi V. m.

V. 3. V. valkoinen h.

V. 4, 5. A. m. Naisin (naisien,

naisten?) maalle,

Naisin kolme'kin ne[i?]tosta

V. 10. I. n. neuotaisin.

Tule surma suota myöten.

72. Heinola. Kekkonen 28. 13.

Tule surma suota myöten,

tanssi talvi tietä myöten

meilän poikaa ottamahan.

73. Hartola. Öfverling 354. 91.

Leppäkoski. Anna Vilein, 20 v.

Muistiinp. Kirkkolan kylässä.

Tule surma suota myöten,

talsi talvi tietä myöte,

kyl on, meilä surman työtä,

70. 1 Ks. nr:n 59 aliviittaa ja seur. nr:oa — - Kursivoiduissa kohdissa ovat

muutokset tehdyt poistamalla ensin olleet kohdat, muuten ovat ne vaihtoehtoisia.

71. 1 Ks. nr. 59:n aliviittaa. Pohjana nähtävästi ollut yksinomaan edellinen Chei-

lanin muistiinpano Lönnrotin omine korjauksineen ja muutoksineen.
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saat sinä sylttyä syödäkses

5 ja rapataalia juodakses

ove suussa ollakses

perä penkillä maatakses.

Onko teillä niinkuin meillä.

74. [Lounais-]Häme. Kirjokallio

K., Antero Vipunen 08, 40 s.

Tuomaan runossa esiintyvästä

karhuntaljasta (ks. Antero V:n l!stä[!|

n:osta) kirjottaa K. Kirjokallio:

„Onko teillä niinkuin meillä,

karhunnahka portin päällä,

kaivo kylän keskellä,

sauna lämmin rannalla.

Tämän olen kuullut Hämeessä, kun

kehastellaan oltavan vauraampaa vä-

keä. Eiköhän karhunnahka ollut jon-

kunlainen taika karkottamaan pahan-

suopuutta, pahaa yleensä, kuten kar-

hunkallo portin päällä, kotka, haukka,

pöllö y.m. isommat petolinnut tallin

ometan ja muiden ulkorakennusten

ovien päällä. Nykyään harvemmin

sitä näkee, mutta noin kolmisenkym-

mentä vuotta sitten niitä Hämeessä

usein näki luurangoiksi muuttuneina.

75. Soniern. Viherv. 793. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind. 79 v.

Onkos teillä niinkuu meillä?

Meillä on pillit portin alla,

porokellot portin päällä,

kultakaivo keskellä karta-

noo,

5 kultakuppi viäresä.



MÄÄRÄTYISSÄ TILOISSA
LAULETTUJA RUNOJA.

VUOTUISTEN JUHLAPÄIVIEN
VIETTOON LIITTYVIÄ RUNOJA.

RIRVALAN HELKAVIRRET.'

Gottlundin muistiinpanot: SMMY: Antiquariska Samlin-

gar III 763-781/

Rillvalian Helka.

Rillvala i Sääxmäki S" by belägen VA mii pä denna fidan om Huit-

tula gäftgifvaregärd, och knappa halfanan fjerfdeldel frän körkan, är frän

urgamla tider bekant frän de feftiviteter der hällas veckorna före midfom-

marn. Genom landsvägen fom gär midt igenom byn, och än mer genom

nägra äkerfäit ar
[!I

denna af 32 hemman beftäende ftora by, delad likfom

i tvenne färikildta byar, af hvilka den ena kallad Yläkylä, och den andra

1 Seuraavassa julaistaan Rirvalan (Rilvalan, kirjall. Ritvalan) helkavirsien muis-

tiinpanot. Kun mainitut runot ovat useampaan kertaan jo aikaisemmin arkkijulkai-

suina tai muussa muodossa tulleet tunnetuiksi myös Sääksmäen seuduilla, ovat ne

voineet joutua näin helposti kirjallisen vaikutuksen alaisiksi ja on siksi usein vai-

keata ainakaan ilman edelläkäypää tutkimusta osottaa, missä siten vanha perinnäi-

nen laulutapa on tullut syrjäytetyksi. Tämän vuoksi ovat tässä saaneet sijansa sel-

laisetkin muistiinpanot, joiden kansanomaisuuden saattanee asettaa epäiltäväksi, mutta

joiden julkaisemisesta saattaa tutkijalle olla sellaisenaankin hyötyä. Samasta syystä

on otettu mukaan myös pari vanhempaa jo julaistua kirjaanpanoa. Kerääjien muis-

tiinpanemat juhlanviettokuvaukset painetaan virsien edelle, sen jälkeen virret sa-

massa järjestyksessä kuin ovat vanhimmissa kokoelmissakin. — ^ Gottlund, joka

teki muistiinpanonsa v. 1824, on tapansa mukaan jättänyt jälkeensä useampiakin

käsikirjotuksia, joita hän oli tehnyt alkuperäisten, nyttemmin tietymättömissä ole-

vien muistiinpanojensa nojalla v. 1832 julkaisemaansa Otavan 2. osaa varten. Tämä
SMMY:n hallussa oleva käsikirjotus lienee vanhimpia niistä ja näyttää yhdessä val-

tioarkiston kpkeen kanssa olevan Otavan julkaisun pohjana.
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Alakylä af hvilka den fednare är närmaft belägen fjö, och hvars flränder

växer en ovanlig mängd näfiäitä (näckrofor). Yläkylä deremot fkulle hafva

en vacker utfigt at den närbelägna Vanajan fälki, om icke en backäs, fom

fticker fig der emellan beröfvade den afpecten. Likfom alla andra ftörre

byar i Tavaftland, är äfven denna by om gifven af fina ftora äkerfält, hö-

rande likfom innom en hägnad med Juttila bys akrar, en by beftäende af

38 heman tai.

I Rillvala by, är den plägfed, att Helka tiiorftaina, litet före folned-

gängen, famlar fig hela byns ungdom, pä ett ftälle midt i byn kalladt

raiten riftille, der tvenne gator fkära hvarandra i kors. Det är egentligen

flickorne fom här fkola träffa hvarandra, ty högtiden är egentligen deras.

Dock är ej äfven manfolket här fränvarande, utan deltager jämnlikt uti

feften, ehuru altid likväl fä att flickorna lämnas företräde. I fordna tider

hafvn Gofsarne i byn, famlat fig en ftund förut, pä ett fält, ftraxt utom

byn, kalladt Helka vuori, och der upreft en kokko, förnämligaft af En

bufkar, m.m. famt fedan intägat härifrän tili byn för att blifva vittnen tili

flickornas högtidligheter, famt vara' dem följacktelige tili nyfsnämde ftälle.

Sedän nu ungdomen är famlad vid Raitten rifti, ftiga bland flickorne

de ftörfta Sängerfkorne fram, och bilda fig i vifsa leder, vanligen i
2"^

led, med fyra flickor i hvardera leder. Den öfriga folk hopen tägar efter

dem, quinnor förft och fedan manner. Om bland fhckorne fkulle faknas

nägon fom vore nog tjenlig i- Chören, fä har man väl exempel pä att

nägon gäng en och annan ung huftru fätt fylla defs men, hvilken äret

förut, eller nägra är tillförene utgjorde mähända den förnämfta Sängerfkan.

Derpä ftällets [?] täget förft utät vägen fom gär ät körkan, under högljudd[?]

och fullftämmig fäng. (Man fjunger altid förft Alku-Muix) Denna fäng

växlas pä följande fätt. Att endaft de 8 förfta flickorna affjunga en vers

eller rad, hvilken fedan uprepas af den öfriga folkmafsan, ftundom i tvenne

färfkildta reprifer, fä nämligen, att den förft repeteras, af den hälften utaf

procesfionen, fom gär Sängerfkorne närmaft, och fedan ännu en gäng lik-

fom ett echo af den aflegfnare folkhopen.

Dä fängen fker utom defs ganfka längfamt och likfom uttänjt, i en

forglig och naftan nog enformig ton, fä mäfte den genom desfa recapitu-

lationer blifva än mer förlängd och utdragen. Sedän man nu gätt ett ftycke

med vägen fom förer ät körkan — ätminftone fä längt fom byn räcker,

fä vänder man om, och likaledes under fäng, gär ett motfatt häll, ett ftycke

1 Ensin ollut: följa, korj. yläp. -- ^ Ensin ollut ////, korj. pääll.
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nämligen utmed vägen fom förer tili Huuna eller Montola tili ett ftälle

vid pafs fom kallas kurjan orja dike, der man äter vänder om, och gär

derpä ett ftycke med Nuurolan tie, hvarifrän man tredje gängen gör en

vändning, och marcherar fift genom byn tili en lutande pian, eller tili

ett fluttande fält fom kallas Helkan Vuori, ehuru det vift icke är nägot

Vuori. Man gär likväl icke dit ftraxt utan gär längs med vägen ett ftycke

förbi tili en fandkulle fom kallas Ifohautan piää, hvarifrän man vänder

om och gär tili Helkas fält, fom fluttar fig ät eller ät Yläkylä efter. Här

flutas högtiden med danfer i kring den eld fom af gofsarne här blifvit till-

redd, men hvilken Landshöfdingen redan frän längre tider fedan förbjudit,

förmodeligen i frucktan för fareld, ehuru en fädan är pä minfta fätt att

befaras. Man danfade och lekte, förnämligaft Enklek, m.m. tili fent pä natten,

och hvar och en hemgick i middnatts timman tyft och ftilla, gofsarna

qvarblefvo pä ftället ofta tili närmare morgonen, och förnötte tiden med

famtal, om fina fordna minnen[?], eller med promenader[?] om den vackra

fommar natten — Högtiden fom nu är flutad, förnyas följande föndags

eller helgdags afton pä famma fätt, hvarvid altid förft fjunges den van-

liga ingresfen, hvarefter flickorne finsemellan rädflär, hvilkendera af de

trenne Roman^cer^na man fkall fjunga, af hvilka Matalena, vanligtvis fjun-

ge'^ft^ forsta [!] afton, Inkeri den andra och ATiukainen ^q\\ ixtd)Q, Landets

unga döttrar affjunga defsa Romancer med känfla och hänryckning, ofta

med tärar i ögat, emedan hvar och en kan härvid om icke juft göra en

tillämpning pä fig fjelf, dock mäfte de vid förtäljandet af trenne flickors

olika efterdömmen, närmaft tanka pä fig fjelf. Den fäng fom kallas ne

huutavat Helkoa är fä urgaiiial, att intet minfta fpär om defs urfprung

ftär att igenletas, fä mycket mindre kan man hoppas det, fom mänga af

de enfaldigare Gubbarna, päftär att den är jämnärig med verldens fka-

pelfe, andra päftä och med ftörre fkäl, att den är ätminftone jämnärig med

byns grundläggning, och mähända äldre än den famma. Af de händelfer

och äfventyr i fängerna förljudes, känner man icke om^ de tilldragit fig

här pä orten, man förmodar motfatfen, och tror att det händt i Ingerman-

land, tili hvilken gifsning man komit derigenom att ätfkilliga ord äro af In-

germanländfka dialecten, Föröfrigt är hela fängen, ej pä tavaftländfka fprä-

ket, utan pä Savolaxfka, hvarföre den äfven för mänga förefaller obegri-

pelig. Dä t. ex. fädana ord fom Emo (mor) pivo (hand) m. fl. före-

kommo, och hvilka här ä orten aldrig talas, fade man, att de äro alku-

1 Ensin ollut: att, korj. yläp.
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kielelle hvarmed man menade verldens uripräk. Och ehuru man äfven

ibland vifte deras betydelfe, var man dock ganfka noggran att bibehälla

dem, och utbytte dem ingalunda emot andra mot fvarande.

Man har ofta förfökt, och med väld, att utpläna denna Rilvala fäng,

fom en quarlefva af den gamla älderdomen. Präfterfkapet i fynnerhet, och

bland alla Proften Forfelius hade hos Confiftorium andragit om uphäfvan-

det af denna gamla hednifka plägfed. Men Confiftorium har tillätit den,

dock pä det vilkor, att det blef folket förbjudit att fjunga den andra ftro-

phen, fom följde emellan hvar vers: „kaunis on joukofsa Jumala'', utan

fkulle Guds namn der icke fä nämnas, hvarföre man och efter den tiden,

och nuniera endaft fjunger Kaunifsa joukofsa. — Man talar allmänt om
icke här i byn dock i fivu kylifsa [!], att när Helga fängen i Ridvalla

uphör, da förgär äfven verlden, at hvilken fägen man numera tili det

mefta ler, men hvilken af mänga tilförene troddes, fom en prophethia.

En annan fägen fäger, att när denna fäng uphör fkall Ridvala äkrar och

uphöra att växa. Vifst är ätminftone att den tili denna tid ärligen fort-

farit, fäledes att flickorna, altid lärt den lig af fina fyftrar. Ej blott frän

flere aflägfna byar, utan frän flere främande Socknar, ankomma hit folk

att blifva vittnen tili denna feft, t. ex. frän Pälkänä, Tyrvändö, Hattula ....

Ofta fkall mycket Herrfkaper frän fremande Socknar, med fin närvaro

förökat högtidligheten, hvars vagnar och voiturer ofta tili 9 a 10, ftätt

radade utmed gatorna i byn.

Hela byn deltager ej i denna glädje feft, fom ej utan fkälig orfak be-

nämnes utaf nägra af de äldre gubbarna för Piikoin leiri. Utan har den

delen af byn fom kallas Yläkylä pä en liten back hympel kallad Karju-

veräjänmäki, fin dans och fäng, och den fä kallade Alakylä, fom är den

betydligafte, pä Helkavuori. Föröfrigt tillgär det pä bäda ftällen pä lika

fätt, äfvenledes fjunga bäda partierna famma Runor. Dock fkola de äf-

ven nägon gäng värit förenade. Annars är det ett äkerfällt, fom blott

fkiljer dem frän hvarandra, i hvars äfyn de kuna tillftälla fina angelägen-

heter — Af det la kallade Helka Vuori är och nu mera ftörre delen up-

tagen tili äker, pä en anan del har Enbufkarne tagit öfverhanden. Äfven

fom en tegelugn blifvit placerad midt i den heliga orten. Denna fäng fom

börjas fkär thorsdags aftonen, fortfar federmera alla föndags äfven fom

ofta alla lördags aftnar, alit ända tili Midfommaren eller Petridagen. Dä

man frän Helka vuori gär nägra fteg längre fram, fä man fär inne höj-

den af kulien, har man en vacker och fin utfigt ät Vanajanfälkä fjö, prydd

med defs mänga holmar.
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76. Sääksm. SMMY: Gottlund,

Ant. Sami. III 769-770. 1824.

Rirvala.

Helka Virsi.

Ruvetkafme rohjekafme

Kaunisfa Joukosfa ^

Äikäs Eäntämmä häväkkö

Kaunisfa joukolsa.

5 Vaik o lapfet laulamasia,

kaunisfa etc.

Pikkuifet pirifämäsfä etc

Heikot virrat heittäjälle

Annas mun käien kukata (gaia)

10 Meri helmet helkyttälle

Saxan pehkinät fanelle

Ruotiin ruaakoiften puhella

Turun urvut uikkajoille

Väätty vafken vaikajoille

lö Käukem iiukukfet finelle -

Mataroille morfiammex

Tuokam fieltä feulan täufi

Mataroita marka vakka

Tehkefme finiftä iilta

20 liikamme punainen porras

Jumaloihin mennexemme
Jumaloihin puhtaifiin.

77. Sääksm. SMMY: Gottlund,

Ant. Sami. III 771—4. 1824.

Rirvala.

No 1.

Matalena.

Magdalena var en nam[n]kunnig och

rik Fröken fom bodde hos fina fö- y

räldrar, och var ganfka ftolt, likväl

hade hon i löndom födt trenne gof-

sar tili verlden, hvilka hon lika lön-

ligen beröfvat lifvet, den ena dränkte

hon, den andra kaftade hon i lägorna

och den tredje begrof hon i jorden.

Da hon en dag gick att mcd ett guU-

kärl hämta fig vatten frän en kalla,

fan hon fig fpeglande fig i den klara

ytan, ganfka fafansfull. Frälfaren

fom under fkepnad af en herde var

i närmafte fkog, bad om en dryck

vatten, men hon fvarade: „ej o kan-

nuini kotona, etc. Frälfaren fvarade:

äntäs kuin mä elkeis fanelen: Hon
bad honom fritt nämna hennes brott.

Hvilket fkedde, med tillägg, att om
hon lätit fina barn lefva fkulle af

dem alla blifvit Stora män. Hon

fade da: Ite pa lienet Herra Chrif-

tus? ... begynte att gräta, kom i

famvetsqual och änger hvarvid Ru-

uan flutar.

Luc. 2. C. Luc. 7. C. 37. v. Math.

26. c. 26 Marc. 14. v. 3 Joh. 11.

—2 [Joh.l 12-3.

Sängen.

Matalena Neiro nuori

Kauvan te kotona kafvoi

Kauvan kafvo, kauvas kuului

Tykönä hyvän Ifänfä

ö Kanfa armahan Emonfa

Palki, polki permannoita

Hänen korko kenkillenfä,

Rautaifen rahin kulutti

Aftioita peftäsfänfä,

10 Kulman pöuväftä kulutti

Hopia piäällä veittellenfä,

Hirren kynnyftä kulutti

Hänen hieno-hellmallanfa,

76. ^ Säkeen vieressä oikealla: (Jumala on kaunisfa joukofsa). — ^ Säkeen

viereen oikealle lisätty: (fifkoifet).
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15

20

30

35

40

45

Toilen liirrän piäänfä päältä

Hänen kulta kruunullanfa.

Matalena Neiro nuori

Mani vettä lähteeltä,

Kulta kiuluinen ketäsfä

Kulta korva kiuluilesfa,

Katteli kuvans fiaanfa

„Oho minua Neiro parka

„Pois on muoto muutununna

„Kaunis karvani karunna ^

„Eipä kiila rinta kifko

„Eikä hohra päähopeeni!

Jelus paimeria pajusla,

Karjalaisia kafkismaisfa
o

Anoi vettä juoraxenfa

„Ej o mulla aftiata

„Ei o kannuini kotona,

„Pikarit pinona vierit

»Kannut halkona kaaHi

— Piftäpäs pivon täufi

Kahmalon täuli kannikfelle-

„Mitäs puhut Suomen Sulha,

„Suomen fulha, mairen orja

„Ifeni ikenen paimi
a

„Ruoti ruorolla elenyn-^

„ Kalan päillä kasvatettu

»Karjalaisia kalkismaisla.

Siisma lienen Suomen Sulha,

Suomen lulha, mairen orja

Iläis ikeinen paimen

Ruoti ruorollen elännyn

Kalan päillä kasvatettu

Karjalaisia kalkismaisla

Ellemme elkiäs lanelen?

„Sano kaiki mitäs tierät!

Kuslas kolmet poika laltas?

50 Yhren tuilkalit tuleeni'*

Toilen vetkailit veteen

Kolmannen kaivot karkeileen.

Sen kuins tuilkailit tuleen

Siit olis Ruotisla Ritari,

55 Sen kuins vetkailit veteen

Siit olis herra tällä maalla.

Sen kuins kaiivot karkeileet

Siit olis pappi paras tullut.

Matalena Neiro nuori

(io Rupeis valta itkämääni,

Itki vettä kiulun täuli

Peli Jeluxen jalat

Hiuklillanla kuivaeli

»Itäpäs lienet Herra Jelus

(55 Kus muin elkini lanelit

Pa'' ne minua Herra Jelus

Pane minua minkäs tahrot

Soihin, maihin portahikli

Jaloin päällä käutäväkli

70 Joka porton käutäväkli

Joka tuulen turjotella

Laaja lainen larella''.

78. Sääkstn. SMMY: Gottlund,

Ant. Sami. III 775-8. 1824.

Rirvala.

No 2.

Inkeri.

Inkeri oli vielä niin pieni että fe

makaifi ketkyäfsa, kuin Lallmani Ifo

11. 1 Säkeen vieressä oikealla: (katuna, kaihtuna). — '^ Samoin: (bärande med

handen). — ^ Reunassa oikealla: (että hän on elänyt kalan ruotolla). — * Voisi

ehkä lukea myös: tuleen;. —' Ensin ollut: Pane, /z^ pyyhitty. — « Säkeen vieressä

oikealla: (latella, ajella).

4
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Ritari Itihlaifi häntä, fe mani Icau-

kana ull^o mailien fotaani, ja oli monta

vuota poikesfa, fillä velille oli jo In-

keri kafvanut täutäxi ihmifixi,. Lall-

manin pois oUefsa, oli Eriki vehä

ritari kofionut häntä, ja valhettellut

Lallmannia kuolneen [?]; ja kihlaifi

fille viifille Inkeri, vaan kuin häitä

juotiin, niin Inkeri ej mennytkä vi-

hille, vaika jo ovat viikokauven

juonut hänen hiäitä; vän hän mani[!|

Luttu folaifa, tahi aitan yläifellä itkin

veikoftain. Sieltä näki jota kuta tu-

levan merelle, tunfi Lallmani purjet,

mani ja kefki veljänfä mänämään

kohtamaan häntä, hän mani rannalla,

ja Lallmani tervihti häntä kohta, ky-

fyten mitänkä Inkeri jaxa? Erikki

veiti toifinpäin, mutta kävi Inkerin

fanat toteekfi, ja Hiloin Inkeri antoi

ihtiänfä vihille Lallmanin kanfa. Tä-

mä Runo lauletan nuorilta tyttöloiltä|!|

niin kuin kefkineifexi kehoitukfi,

ufkollifuteen. —

Sängen.

Inkeri ihanen Neiro

Varas Ie vakuhun nais

Lallmanti Ifo Ritari

Anto kettä ketkyä

5 Ifon kimpun kihlajell

Suuren formuxen lunalti.

Kokotteles^ vuota viifi

Vuota viili, vuota kuusi,

Kania kaheklen keleä

10 Ynnä yhäxen luen

Vuoli kauli kymmenettä.

Kuiniä kuulen kuoleheeni

Ottakos uroa parempi

Elkölä pahempataini

ID Elkölä parempataini.

Ota muutoin muotohittes.

Erikki vehä Ritari

Vale kirja kannatteli

Valeh kirja kiiruhulta

20 Laalamanteis on lorisla

voitftu'^

Pantu maahan paimen luisia

Inkeri ihanen Neiro

Väein vietiin viintupa^

Väein kihlat annettin

25 Väein ej eneä vihillen laattu,

Ej miehiin eikä miakkan*

Eikä uljoilten uroilten

Eikä vaimojen valitten

Eikä neitten kauneuven

30 Inkeri ihanen neiro

Utu Ie lutin lolasla

Sekä iltu että itki

Katto iteen, katto länteen

Katto poiki pohjoileen.

35 Näki kykärän merelle

„JoIsa lienet lintu parvi

Niin lä lehrä lentämään

Jolsa liene kala parvi

Niiniä vaipune mereen

40 Jolsa liene Lallmantile

Lalke purtees valkamaan!

Erikki vehä ritari

Miltäs tunnet Lallmannik-

feis?

Tunnen nafta, tunnen pur-

teet

45 Kahen airon lalkennolta,

Toinen puoli uutta purtta

78. 1 Ensin ollut: Kokottelles, korjaus päällä. — ^ Säkeen vieressä oikealla:

(fotasfa voitettu). - ^ Samoin: (vihtitupaan). - * Samoin: (miekan).
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50

55

60

Toinen filkiä finiftä,

Silki Inkerin kutoma

Kauvon Neiron kairehtima.

Minun nuorin Veljykkeifen

Ota ohrilta oriis

Irulta ikä lihanen

Maata jalka maltahilta

Aja vafta Lallmantia:

„Terve, nuori Naerämie-

hein ''

Kuinka Inkeri elää?

Hyvin Inkeris elää

Viiko kaufi heittä juottu

Toinen lahjoja lareltu

Kolmas annettu antemia. —

79. Sääksm. SMMY: Gottlund,

Ant.SamlJII 779-781. 1824,

Rirvala.
No 3.

Annukkainen.

Tämä Virfi mahta olla niitä toifia

nuorempi, eikä myös piäätää fiinä

arvofsa, kuin hyo. Mifsä fe on tehty

— ej yxkä eneä tietä. Vaan laule-

taan fitä arvon kuin Helka huuetaan,

kolmannella iltaifella.

Sängen.

Annukainen Neiro nuori

Istuu Turun fillan pääfsä

Kaitti kaupunkin kanoja ^

Neuvo Turun Neiroifia.

5 Noufi pilvi luotehefta

Toinen Lenneftä leheni.

Se kuin lenneftä leheni

Se muuttui Neiren haakfi,-

Sekuin noufi luotehefta

10 Se muuttui keftin"* haakfi

Jo mun kefti kerran petti

Hukutteli huoran poika

i

Söi mun fyötätyt fikaani

Joi mun joulu tynnörini

15 Minun pieni pello-paita

tahto verkaifta hametta,

Minun verkainen hameeni

tahto vyötä kullatuifta,

Minun vyöni kullatuini

20 tahto rafkaita rahoja,

Minun rafkaat rahani

tahto nuorta kauppamieftä,

Minun nuori kauppamiehein

tahto männä muillen mailien

25 Muillen mailien vierahillen.

Puhu purjehen fiaan

Kantoi hahteen kalunfa

Hik'kos Hirvi juoftuanfa

Joi Hirvi janottuanla

30 Herantieftä lähtehä

Siihen kuolanfa valutti

Siihen heitti haivenenfa"^

Siihen kafvoi tuomu kaunis

Tuomuun hyvän herälmän

35 Karkais fiihen kataja kaunis

Katajahan kaunis marja,

Joka fiitä oxan otti

Se otti ikeifen onnen,

Joka fiitä lemmen leikais

78. "^ Säkeen vieressä oikealla: (Sväger).

79. 1 Säkeen vieressä oikealla: (vackta, värda). — ^ Säkeet 7-8 lisätty reu-

naan. — ^ Ensin ollut: Neiren; korjaus yläp., tehty nähtävästi samalla kuin säkeet

7-8 on lisätty. — * Säkeen vieressä oikealla: (Harjanfa).
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40 Se leikais ikäifen lemmen.

Jefuxen jätän fiaani

Maaria hyvä majaini

Hyvä on toiften tullakfeni

Parempi palataxeni

45 Ennen tehruillen teloilen

Aluttoillen anturoillen.

Kennenkäs on telat tekämät

Kennenkäs on anturat aio-

m at,

Jefuklen on telat tekämät

50 Maarian on anturat alomat.

Gottlundin muistiinpanot: Suom. Valtioark: Topographica,

Sääksmäki. ^

Rtdvalan Helka.

Uti Ridvala (Rilvala) by af Säxmäki focken firas en folkfest, öfverallt

bekant i omgifvande orter, famt af en egen märkbar art. Den tillhör egent-

ligen de unga flickorna i denna by; men äfkädas gerna utaf alla klasfer

inbyggare. — Chrifti-himmelsfärds (Hela Torstaina) kl. 6 förfamlas byns

qvinnor vid en korsväg (Raitten Risti) midt i densamma, klädde i ali

högtidsftät. Der uppftälla de fig, 4 hvart led, och främst de unga flic-

kor, fom bäft kunna utantill de gamla runor, hvilka Ikola affjungas. Efter

dem ftälla sig i famma norm, alla andra qvinnor bäde unga och gamla.

Fordom tilläts ingen kari att der visa sig. I fednare tider hafva bond-

förrsenats

gosfarne ej förmenats att vara tillftädes; men de följa dock ftäten at,

affkilde i en färskildt trupp. — Sedän täget är bildadt, vandrar det förft

at vägen tili kyrkan ett ftycke, ätervänder, och tager kosan at Huuna eller

Montola vägen, intill Kurjan-o^Ja bäck, derif[rän] at Nuurola vägen, och

fist at Helka Vuori, ett berg utanför byn. Dock Innan de der uppftiga,

(d)

täga de „Ison haulan päähän-''', men ätervända genast. Under alit detta

affjunga de gamla runor, hvars ällder de ej kanna; men anfe dem vara

1 Tämän Helkavirsien muistiinpanon olemassaolosta on ensin huomauttanut maist.

Kaarlo Blomstedt prof. E. N. SetäläHc. Otaksuttiin löydetyn uusi ennen tun-

tematon muistiinpano Helkavirsiä. Toimituksen oli todettava kuitenkin, että kysymyk-

sessä oli yksi GoTTLUNDin lukuisia käsikirjotuksia. Painatuksen aikana vallitsevan

sotatilan vuoksi ei toimitus ole enää korjauslukua varten saanut alkuperäistä käsi-

kirjotusta nähtäväkseen. Toimituksen tekemän jäljennöksen on toht. J. W. Ruuth
hyväntahtoisesti verrannut alkup. käsikirjotukseen. Vrt. aliv. 2 siv. 44. - 2 Ensin

ollut: päähään, toinen ä pyyhitty.
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diktade Alku-kielellä, och hvilka de berätta vara frän verldens begynnelse,

famt numera ej öfverallt förftäs af de fjungande. Den i desfa förekom-

mande dialekten fynes vittna, att de ej äro af Tavaftländskt ursprung.

Sängerna hafva fina egna melodier, och fjungas fälunda: att hvart ord

fjunges för af tvenne de förfta leden detta upprepas af de tvä följande^

och fedan äter af de tvenne derpä vidtagande, etc etc, tills fängarantalet

är genomgänget. Derigenom upptager fängen en ovanligt läng tid, och

runorna hinna ej genomfjungas pä en qväll utan högtidhgheten fortfättes

de följande aftnarne.

Denna fäng kallas Helan-Huutaminen, och fortfar alla föndagar efter

hvarannan, ända tili Midfommar eller Petri dag, tili rnnor blifvit genom-

fjungna, fälunda, att man tager vid der fednaft flutades. — Ankomne upp

pä Helka Vuori, fjunges och dansas omkring för tillfället beredde och upp-

tände ftora, fkyhöga eldar (Tuli, Kokko), fpringes Enkä, längt inpä natten,

ofta tili folens uppgäng. De gamla äfkäda förluftelfen. En gammal folk-

fägen vet förmäla, att Ridvala äkrarne upphöra att växa, ja att hela byn

fkall förgäs, om denna feft upphör att firas, hvilket bevarat den emot

prefters och kronobetjenters vansinniga renings och tvagnings ätgärder. —
— Utom den folkrika byns egna invänare (den har 32 hela hemman),

famlas alltid äfkädare frän närbelägna byar och foknar, ja ofta ftändper-

soner. fä att man ibland räknat intill 500 personer förfamlade. —
Endast flickor qvinnor lära fig de gamla sängerna, famt fä, säsom

nämndt var, deltaga i fjelfva feftens firande, hvarföre fkämtare gifvit det

hela namn af: Pikoen Leiri (flickornas läger, exercice möte). — Sängerna

fom affjungas äro följande:

80. Sääksm. Gottlund, Ridvalan
\

— kauniisfa joukosf,

Helka (Suom. Valtioark.: Elkäs eäntämme hävetkö,

Topographica, Sääksmäki). — kauniisfa Joukosi',"

1824.

Rirvala.

I:

Alku Sanat

^

Ruvetkasme, rohjekasme,

Vaikk' o' lapset laulamasla

Pikkuiset pirisemäsfä,

Heikot virret heittäjälle.

Annas mun Käen'^ kukata,

Merihelmet helkytellä,

80. 1 Härmed börjar fängen alla aftnar, Innan de följande vidtaga. Gottlundin

muist. — - Käsikirjotuksessa ovat säkeet 2 ja 4 kirjotetut säkeiden 1 ja 3 viereen

oikealle. 5:nnen säkeen oikealle puolen 4:nnen alapuolelle on merkitty D° D' sekä

tämän alapuolelle pystysuuntaan kiemurteleva viiva (yhtäläisyysmerkki), joka ylet-

tyy sivun alareunaan saakka. — ^ Ensin ollut: Käien, i pyyhitty.
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10

15

20

Saksan pehkinät sanella,

Ruotin raakoisten puhella,

Turun urut uikkajoille,

Väätty vasken vaikkajoille.

Käykääm' siukukset sinelle,

Mataroille morsiameks'.

Tuokaam' sieltä seulan täysi.

Mataroita markan vakka,

Tehkesme siniftä siltaa,

Uikaamme punainen porras,

Kauniisfa joukosF*

Jumaloihiin männäksemme,

Jumaloihiin puhtaisiin.

81. Sääksm. Gottlund, Ridvalan

Helka (Suom. Valtloark.:

Topographlca, Sääksmäki).

1824.
Rirvala.

Matalenan Runo.

Matalena neiro nuori,

— Kauniisfa joukosf S

Kauvan se kotona kasvoi,

Kauvan kasvoi, kauvas kului,

5 Tykönä hyvän isänsä,

Kanssa armahan emonsa.

Polki, polki permannolta,

Hänen korkoen killensä.

Rautaisen rahin kulutti,

10 Astioita pestesfänsä,

Kulman pöuäftä kulutti

Hopiapäällä veitellensä.

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hienohelmallansa,

15 Toisen hirren päänsä

— Kauniisfa joukosf',-

Hänen kulta kruunullansa.
(?)

Matalena neiro nuori.

Mani vettä lähteeltä,

20 Kulta kiuluinen kälesfä^.

kulta korva kiuluisesfa;

— kauniisfa joukosf,^

Katteli kuvansa sian:

„Oho minua neiro parka!

25 „Pois on muoto muuttununna,

„Kaunis karvani kaounna^

„Eipä kiila rinta kisko,

„Eikä hohta päähopeeni!" —
— Jesus paimena pajusfa,

30 Karjalaisia kaskimaisfa,

Anoi vettä juoraksensa. —
„Ei o' mulla astiata,

„Ei o' kannuini kotona!

„Pikarit pinona vierit,

35 „Kannut halkona kaalsit. —
Pistäpäs pivon täysi.

Kahmalon täysi kanniksella! —
„Mitäs puhut Suomen sulha,

»Suomen sulha, mairen orja,

80. ^ Säe 20 käsikirjotuksessa 19:nnen vieressä oikealla sivun alussa. Sen alap.

2l:nnen ja 22:nnen oikealla puolen kaksi ajatusviiva-riviä.

8!. 1 Säe kirjotettu edellisen viereen oikealle. Sen alap., seuraavan säkeen oikealle

puolen on kirjoitettu D° D" ja tämän alap. rivi ajatusviivoja sekä pystysuuntaan

kiemurteleva viiva (yhtäläisyysmerkkinä). — ^ Säe kirjotettu edellisen säkeen vie-

reen oikealle. Sen alap. vaakasuuntaan kiemurteleva viiva. — ^ Ensin ollut: käessä,

l lisätty yläp. — * Säe kirj. edellisen viereen oikealle sivun yläreunaan. Sen alap.

rivi ajatusviivoja ja niiden alap. pystysuuntaan kiemurteleva viiva. — '^ kaunaa, kaonna.

Gottl. lis. vasemmassa reunassa.
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40 „Isäini ikäinen paimen,
o

„Ruoti rourulla elänyn,

„Kalan päillä kasvatettu,

„Karjalaisfa kaskismaisfa?" —

Siismä lienen Suomen sulha,

45 Suomen sulha, mairen orja,

Isäis' ikuinen paimen,
o

Ruoti ruoruilla elänyn,

— Kauniisfa joukol',"'

Kalan päillä kasvatettu,

50 Karjalaisia kaskismaisfa,
i

Ellemme elkiäs' sanelen? —
„Sano kaikki mitas^ tierät!"—
Kusfas kolmet poikalastais?

Yhren tuiskasit tuleen,

55 Toisen vetkaisit veteen,

Kolmannen kaivot karkeiseen.

Sen kuins' tuiskaisit tuleen,

Siit' olis Ruotisfa ritari;

Sen kuins' vetkaisit veteen,

(io Siit' olis herra tällä maalla;

Sen kuins kaivot karkeisehen,

Siit' olis pappi paras tullut. —
Matalena neiro nuori

Rupeis vasta itkemään.

65 Itki vettä kiulun täysi,

Pesi Jesuksen jalat,

Hiuksillansa kuivaeli:

„Iteppäs lienet Herra Jesus,

„Kus miun elkeni sanelit.

70 »Pane minua minkäs tahrot.

75

82.

„Soihiin, mäihiin portahiksi,

«Jaloin päällä käuttäväksi,

„vIoka porton käyttäväksi,

— kaun[iisfaj joukfosf']^

„Joka tuulen turjotella,

„Laaja lainen larella.""

Sääksm. Gottlund, Ridvalan

Helka (Suom. Valtioark.:

Topographica, Sääksmäki).

1824.
Rlrvala.

III.

Inkerin Runo.

hikeri ihanen neiro,

Varas se vakuhun nais,

Lalmanti iso ritari.

Anto kättä kätkyä,

5 Ison kimpun kihjalell'.

Suuren sormuksen lunasti:

„Kokotteles vuotta viisi,

»Vuotta viisi, vuotta kuusi,

»Kanssa kahekfan keseä,

10 »Ynnä yheksän fuven

»Vuosikausi kymmenettä!

»Kuinsa kuulet kuoleheni,

»Ottakos uroa parempi,

»Elkösfä pahempataini,

15 »Elkösfä parempataini

»Ota muutoin muotohitteis."

Erikki vähä ritari,

Valekirjaa kannetteli,

Valehkirjaa kiiruhulta;^

81. « Säe kirjotettu edellisen viereen oikealle sivun yläreunaan. Sen alap. kaksi

ajatusviiva-riviä. — ' Kirjotusvirhe, p.o. mitäs. — ^ Säe kirjotettu edellisen viereen

oikealle sivun yläreunaan. Sen alap. kaksi ajatusviiva-riviä. — ^ latella., ajella,

Gottlundin lis. vasemmassa reunassa.

82. 1 Tämän jälkeen sivun alareunassa: Lalmanteis.
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20 „Latmanteis[!| on sorisla

voittu,"-

„Pantu maahan paimen

luisia!"

Inkeri ihanen neiro

Wäein' wietiin viintupa',

Väein kihlat annettiin,

25 Vain ei eneä vihillen saatu.

Ei miehin, eikä miakkan,

Eikä uljoisten uroisten.

Eikä vaimojen valitten,

Eikä neitten kauneuen.

30 Inkeri ihanen neiro.

Istu lutin solassa.

Sekä istu että itki.

Katto itään, katto länteen.

Katto poikki pohjoisehen,

35 Näki kykkärän merellä.

„Jossa lienet lintu parvi,

„Niin sä lehrä lentämään!

„Jossa lienet kalaparvi,

„Niin sä vaipune mereen!

40 „Jossa lienet Lalmantise,

„Laske purtees valka-

maan!" —
Erikki vähä ritari:

»Mistäs tunnet Lalmannik-

seis?" —
»Tunnen nasta', tunnen pur-

teet,

45 „Kahen airon laskennosta,

»Toinen puoli uutta purtta,

»Toinen silkiä sinistä,

»Silkki Inkerin kutoma,

»Kauvon neiron kairehti-

ma." —

50 »Minun nuorin veljykkeisen,

»Ota ohrilta oriis,

»Irulta ika [!] lihanen,

»Maata jalka maltahilta,

»Aja vasta Lalmantia. —
55 Terve, nuori naeramiehein.

Kuinka Inkeri elää? —
in

»Hyvä Inkeris elää,

»Wiikkokausi häitä juotu,

»Toinen lahjoja lareltu,

(50 »Kolmas annettu antemia!"

83. Sääksm. Gottlund, Ridvalan

Helka (Suom. Valtioark.:

Topographlca, Sääksmäki).

1824.
Rirvala.

IV.

Annukaisen Runo.

Annukainen neiro nuori

Istu Turun sillan pääsfä,

Kaitti kaupungin kanoja,

Neuvo Turun neirosia.

ö Nousi pilvi luotehesta,

Toinen lännestä läheni.

Se kuin lännestä^ läheni,

Se muutui neiren haaksi.

Se kuin muutui luotehesta,

10 Se muuttui kejtin haaksi.

»Jo mun kejtti kerran petti,

»Hukutteli huoran poika

»Söi mun syötetyt sikaini,

»Joi mun joulu tynnörini.

15 »Minun pieni pelto-paita

Tahto verkaista hametta;

82. 2 Tämän ja seuraavan säkeen oikealla puolen sivun yläreunassa : Ridvalan Helka,.

83. ^ Kirjotusvirhe, p.o. lännestä.
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20

30

„Minun verkainen hameeni

„Tahto vyötä kullatusta;

„Minun vyöni kullattuini

„Tahto raskaita rahoja;

„Minun raskaat rahani

„Tahto nuorta kauppamiestä;

„Minun nuori kauppamiehein

„Tahto männä muillen mail-

ien,

„Muillen mailien vierahillen.

„Puhu purjehen siaan,

„Kantoi hahteen kalunsa.

„Hik'kos hirvi juoftuanla'-?

„Jos[!] hirvi janottuansa,

„Herantiestä lähtehä.(?.)

„Siihen kuolansa valutti,

„Siihen heitti haivenensa.

„Siihen kasvoi suomu [!] kau-

nis,

35

40

45

50

„Tuomuun hyvän herälmän.

„Karkais siihen kataja kaunis,

„Katajahan kaunis marja.

„Joka siitä oksan otti,

„Se otti ikuisen onnen;

„Joka siitä lemmen leikais,

„Se leikais ikuisen lemmen.

„Jesuksen jätän siaani,

„Maaria hyvä majaini,

„Hyvä on toisten tullakseni,

„Parempi palatakseni,

„Ennen tehruillen teloillen,

„Aluttoillen anturoillen.

„Kennenkäs on telat tekemät?

„Kennenkäs on anturat alo-

mat?

„Jesuksen on telat tekämät,

«Maarian on anturat alomat.

-47 ^Gottlund, Rilvalan Helka, Otava 11 9-

Rilvalan Helka )

Rilvalan kylä Sääksmäen pitäjässä Hämeessä on kuuluissa ympäri koko

Suomenmuan, sen peräti vanhan ja merkillisen tavan suhteen, joka vanhuu-

83. 2 Ensin ollut: juoftesfanfa, korjaus yläp.

1 Otava eli suomalaisia huvituksia C. A. Gottlundilta. 2. osa. Painettu

Tukhulmissa 1832. Ks. aliviittaa 2 siv. 44.

) Minä kuulin jo vuonna 1814 ensimä'sen kerran puhuttavan tästä Rilvalan

Helasta, ja olen siitten tiiustellut, sekä Sääksmäkiläisiltä että muilta Hämäläisiltä

tästä heijän Juhlanpitämisestä, voan eivätpä hyö tuosta tainnut antoa mullen sen sel-

vempöö tietoa, kuin että se oli yksi vanha pakanallinen Juhla, jonka vaimoväki

rajutUvat, ja jossa hyö lauloivat vanhoja Runoja, joita eivät itekkään eneä ymmär-

tännä. Näihiin tiiustuksiin emminä tainnut mitenkään tyytyä, jos kehuittivat minua

enemmin tästä kuullostella. Minä kirjutin jo monisten Sääksmäkeen, (jossa mulla

oli tuttuja miehiä), ja pyysin heitä panemaan paperillen ja minulle lähetteä näitä

vanhanaikuisia lauluja. Lupa tuli hyvä kyllä, vaan se on vielä pitämätä. Minä kul-

jeskelin jo itekkin Hämeenlinnan kautta, kuin läksin Turusta kotiin, mutta satun aina

liikkua, sillä ajalla kuin ei enee Helkoa huuettu.

Vasta V. 1824, koska minä läksin Äijin asioillen Lammin pitäjäseen, niin peätin

minä eUä tästä lähteä Sääksmäkeen soahaksein tästä jotaik perustusta.
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testa tässä kylässä on pietty, ja jot' ei mokomata meijän tiettyviksi oo

muualla kuultu.

"Mainitussa kylässä pietään yksi Juhla, joka on nuorukaisten Ilo-Juhla,

"ja on erinomattain luettava nuorien Neitosten. Millonka se ensin on al-

"kunsa suanut, sitä ei tiiä ykskään. Puhe käypi että se oli muailman

"alussa. Niitä Runoja joita tässä lauletaan sanotaan myös olevan Alku-

''kielellä; eikä näissä eneän ouk ykskään joka heitä varsin ymmärtää; sillä

"ehkä hyö ovat Suomalaisia, niin ej hyö kuitenkaan ole tehtyt tään muan

"kielellä."

"Papit puolestansa, ja niin myös ruunun palveliat, ovat monesti, erin-

"omattain vanhoina aikoina, tahtoneet poishävittää tätä Juhlan pitämistä, ja

"pakottanut tämän kylän asukkaita poisluopumaan näistä joutavista vanhan-

"aikuisista tavoista. Mutta eivät ouk vielä Rilvalan asukkaat hyljänneet

"esivanhempiensa asetuksia ja siättyjä; ja sanotaan ennen muailman

"hukkuvan, ennen kuin Rilvalaiset heijän tavansa heittää." Näin juok-

soopi puhe poski kylissä, sanotaan sanaksi muissa pitäjissä, ja näin on

asia ensin tullut kuulluksi minunkin korviin.

Mikäshän se sitt' on? eli mikä Juhlallinen pito, on saattanut Sääks-

mäen kuuluisammaksi muista pitäistä Hämeessä?

Se on Rilvalan Helka, jonkan rajoittamisesta tahikka pyhänpitämi-

sestä myö tässä lyhykäisesti tahomme tehä tietäväksi.

Helkatuorstaina kello 6 iltaisella alkaa joka vuosi tämä Juhlallinen käyt-

täminen, josta se myös on nimensä suanut. Se seisoo siinä että kylän

Tyttäret, mainittuna iltana kokountuvat yhteen vissiin paikkaan keskelle kyleä,

joka kuhutaan Raitten risti, ja josta hyö siitten laulain lähtöövät kierettele-

Sinä 15 p. heinä kuulla tulin minä myöhään iltaisella Syrjäntaan Kestkii, väriin;

pitelin siinä vähä yötä; ja tulin toissa pänä hyvällä ajalla Rilvalan kylään. Minä

pistiin Lautamiehen Heikki Örtin luokse, joka oli ymmertäväisin ja toimellisin mies

kylässä. Kuultua minun asiaini, seuraisi hän minua samassa niihen tyttölöihin luokse,

jotka hään tiesi parraittain taitavan näitä laulella. Yhessä ihmettelivät hyö, että minä

olin lähtenyt niin pitkän matkan taakse, varite vaste näitä hakemaan.

Niitä oli kylässä monta, jotka taisivat näitä virsiä virittää, mutta yks nuori akka

oli kaikista hilpein. Hänen suusta minä kirjutin näitä runoja paperillen; ja panin

häntä muutoinkin toimittamaan minullen koko tämän Juhlan pitämisen. Mutta koska

se oli minusta tarpeellinen että soaha nähäksein heijän käytöksiä, niin minä hyvillä

puheilla yllytin heitä, että ens pyhänä huutoo Helkoa, vaihka se meärätty aika oli

jo ohitten. Jota hyö suusanalla lupaisivat.

Tästä läksin minä Lottilan moisioon, Laintutkian Bläfjeldin luokse, jonkan kanssa

minä olin tuttu. Tässä kaunissa Herran hovissa viettelin minä koko sen päivän, ja

vielä toisenkin
;

ja läksin vasta sunnuntaina, iltapuolla päiveä, yhen hänen Herro-



Rirvalan Helkavirret. 59

mään kyleä; ja viimeisellä kylän läviten tultua, astuuvat Helka vuorellen,

joka on vähän ulkopuolella kylee.

Tämä tapahtuu sillä tavalla, että koska Rilvalan Naiset vähää ennen

päivänlaskua ovat toisiansa kohtanneet Raitten ristillä, ja johon vanhuuesta

ei sallineet miehiä tulemaan, niin ne Tytöt joilla on heleä eäni, ja jotka

parraittain taitaavat näitä Runoja laulella, asettaavat ihtiensä rinnattain vississä

juonissa; neljä Neitosta kussakin. Samaten asettaaksen myös muu Vaimoväki,

sekä nuoret että vanhat, neljä kussakin juonessa*). Nykyisin suavat pojatkin

olla joukossa, vuan kuitenkin kulkoovat hyö aina erikseen jälelläpäin.

Ilman sitä että Rilvalan kylä on itestänsä aivan suuri ja väkirikas (sillä

siinä luetaan 32 verotaloja) niin tähän kokountuu paljon rahvasta, ei ainoas-

tansa likimäisistä kylistä, vaan myös monesta niistä lähimmäisistä pitäjistä,

niin kuin Pälkäneestä, Hattulasta, Tyrvännöstä, Hauholta, Lempälästä ja

Kankasalasta, josta tämä Rilvalan Juhla suaap suuremman arvon ja kun-

nian. Ej ainoastansa Talonpoikainen siäty, mutta myös pitäjän Herrasväki,

on moneistin ollut tässä suapuvilla; niin että Rilvalaiset sanoovat muista-

vansa, toista kymmentä vaunuja ja kiesiä useen olleen peretyksin, heijän

kylän raiteella. Niin koska nyt tämä väin paljous lähtöö ristkavulta liik-

keelle, niin on arvattava, että hyö marsitessä teköövät yhen pitkän junon.

Ja sanotaan toisinaan viiettä satoo henkeä näin olleen yhessä jatsakassa *^).

Ne Piijat jotka kulkoovat eissäpäin alottaavat silloin laulella: "Ruvet-

kaamme, rohjetkaamme Eikös eäntämme hävätkö .... j.n.e. Mitä näihin

jen kanssa, nimelle Bergström, Rilvalaan. Myö tulimmo vähä ennen sinne päivän

laskua, ja näimmö ison joukon nuorta väkeä istuvan raittein ristillä, halkopinoloilla.

Miehet kahtoivat niin vihaisesti ja mulistivat silmiänsä meijän peällämme, josta

arvaisin että hyö olivat vasten näitä laitoksia. Kuin rupeisin Tyttölöitä pyytämään

tähän tavalliseen juhla pitoon, niin olivat jo jäykistynneet, ja pojat vetivät kaikel-

laisia verukkeita (firepftäl) ja kielsivät piikoja kovasti tähän puuttumasta. Kuin hyvin

kiusaisin niitä joita olin jo ennen puhutellut, niin pitivät lupauksensa, ja sillä sain

minä viimein kaikki Tytöt houkutelluksi että vasten miesten tahtoa rupeemaan par-

viloihin ja näitä laulelemaan. Sillä lailla sain minä nähä mitänkä hyö tässä käut-

täitivät, ja olen sitä myöten myös tässä toimittannut tätä asiata. Näillä sanoilla, olen

minä tahtona vakuuttoo, että jos öisin missä paikassa erehtynnyt, niin oijaskoon muut,

jotka ovat olleet tässä juhlassa suatuvilla. Ne Soriammat ja hilpiämmät neijot jou-

kossa suattovat lauluillansa kuin peämiehet niitä toisia, joista oli mainittavat: Kaisa

Mikkola, Hedda Vrjöntytär. Kerttu Juhanantytär, Tiina Eerikkintytär ja Maija

Nikkilä, m. m.

Että jollakin tavalla kostoo heitä, tästä heijän taipumisesta ja mielen nouattami-

sesta, lahjoitin minä heitä, niillä Pienillä Runoilla, jotka olin Upsalassa painattanna.

O Juoni, leb, ftäQba pa ett Icb. **) ^lunga.*i
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lauluin tuloo, niin ne ovat monesta syystä aivan merkilliset. Ej ainoastansa

siitä, että hyö ovat Runoina laulettavia, joka laulun luatu jo kauvan on näistä

paikoista poishävinnyt, mutta myös, että hyö ovat tehtyt tässä muassa

äkkinäisellä kielellä. Heitä lauletaan myös, erinomaisella tavalla, monen-

kertaamisella *), kertaussanoilla **), ja omalla eänäntaipumisella f). Nimit-

täin sillä tavalla, että kuin Tytöt niissä kahessa ensimäisissä juoneissa ovat

sen ensimäisen sanan laulaneet, niin ne Likat jotka käyvät niissä kahessa

jälkimäisissä juonissa kertoavat saman sanan; samaten teköövät tuas vuo-

roistansa ne Piijat jotka käuvät niissä molemmissa jälkimäisissä parvissa

näihen perästä. Sillä tavalla kerroitaan joka Sana monta kertaa, aina sitä

myöten kuin tyttölöitä löytyy, jotka ovat näitä lauluja harjoittaneet. Siitten

toas alottaavat ensimäiset juonet toista sanoa, joka käytetään samalla

tavalla. Näin nämät Runot ulosvenytetään aivan pitkiksi, liioitenkin

koska laulaissa joka Sana vielä siittenkin pitkistetään. Tämä monenkertoa-

minen, joka ensimäisestä parvesta hajoittaaksen aina kauemmin, antaapi

Sanoillen isomman mielen vaikutoksen, ja kuuluu aivan hyvällen, ikään kuin

vuoret ja korvet kaikumisellansa vastaisi näiten lasten lauluja, sinnek astikka

kuin iäni enemin ja enemin helviää, ja viimein ilmassa poisvaipuu.

Tällaista laulamista kuhutaan Helan hautamiseks, ja tapahtuu Helka-

torstaina, niin kuin äsken sanottiin. Mutta ei se lopu siihen. Sitä jatke-

taan ja lauletaan monenna pyhännä perätyksin, Helkatorstaista aina Juhan-

nukseen, tahi Pietarin päivään. Sillä tavalla, että joka pyhä lauletaan näistä

Runoista yksi sipale kerrallaan; Välittäin lauletaan heitä myöskin pyhiin

uattona, kuin ej varoita olevan pyhiä kyllä. Ne jotka tahtoovat kuulla tätä

Helan huutamista, laittaiksevat tännek Helluntain pyhinä, koska näitä

päiviä pietään vielä muita juhlallisempinnä.

Vuan ennen kuin myö näitä Runoja laveammasti tutkimme, niin käy-

kämme takaisin Raittein ristille johon myö heitimmö meijän Piijat, ja seu-

ratkaamme heijän askelia! Kyynäspiästä toisiansa taluttavia lähtöövät hyö

ensin käymään pitkin sitä tietä joka viep' kirkollenpäin. Se koottu kansa

seuraa heitä kuin Lammas-lauma, kuunnellen pystyn korvin heijän laulu-

jansa. Kuin hyö ovat vähän matkoo käyneet tätä tietä, kiäntävät hyö ta-

kaisin, ja mänöövät Huunan tahi Montolan tietä myöten aina Kurjan Orjan

ojille. Tässä hyö kiääntäitövät toas takaisin, ja poikkeiksevat Nuurolan

tiellä; josta hyö kolmaisti pyöräistäiksen takaisin, ja mänöövät halki kylän

Helka Vuorellen, jossa tämä merkillinen käyttäminen lopetetaan. Vuan

*) arieb recitQtif. **) ajieb Oiefrättger. f) SS\^\) egen melobi, niobulation.
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kuitenkin ennen kuin Vuorelle noustaan, samoavat hyö sen sivuihten /son

hauvan piähään, josta hyö kohta kuitenkin palajavat vuorellen takaisin.

Vuorellen tultua lauletaan ja tansitaan tulen ympärillä, jonka Pojat tähän

tarpeiseen ovat eiltäpäin valmistaneet, ja jossa näitä Runoja viimeisellä rat-

kaistaan. Lesken juoksemisella, ja muilla senkaltaisilla leikiillä ja ilahutta-

misela viettäävät nuorukkaiset tässä aikansa; ja ne vanhat isännät ja kylän-

vannhimmat kahtoovat leppeillä silmillä näitten nuortein iloja, muistelessaan

ite omia vanhoja aikoja ja muinoisia huvituksia. Päivä on jo aikojaan ollut

maillaan, kuin kansa häviä, ja katoa niin kuin hajottu pilvi pois vuorelta.

Hiljaisuuella, ja tyytyväisellä syvämmellä kukin yön syvämessä painatte-

leekse kotiin; Vieraat arvellen keskenänsä, mitä tämä kaikki merkkinnöön,

ja tytöt vanhemmiensa nojalla, suloisella mielellä jos heijän lauluinsa ovat

tulleet mainittuiksi ja kultuiksi. Ainoastansa pojat jotka ei kaho yötä eikä

pimeyttä, seisahtuuvat tässä vielä kauvan, ja hiilein riihtyissä pakiseevat

keskenänsä, puhuttellen heijän vanhoja, satujansa ja kokkaisiansa.

Hauk- ja Kyntö-Rastaat ovat jo kauvan kielellensä kiiruhtaneet päivän

ja kevään tuloa, ennen kuin nämät Veikkaiset vaipuuvat pois juttelemises-

tansa; ja moni Tyttö on levotoin näihin tautta, kaiken yötä tyhjään kokot-

tanut kultainsa.

Näin huutaavat hyö vuosittain Helkoa Rilvalassa, ja näin on jo monta

satoo aastaikoa häntä huuettu, eikä ykskään kylässä vielä tiiä minkäneistä

hyö näin teköövät, eli kuka heitä ensin pani näin huutamaan. Sitä kylän

väki ainoastansa totistaa, että heijän esivanhemmat monessa miespolvessa

ovat kertoineet, tämän tavan olevan niin vanhan, ettei hyö, eikä toas heijän

esivanhemmat ouk kuulleet milloinkaan, tahi mistä syystä se ensin on

alkunsa suanut; mutta ovat ainoastansa sanoneet ja keskenänsä peättä-

neet, että Rilvalan vainiot ja pellot lakkaapi kasvamasta ja hetelmiä antamasta,

silloin kuin kansa näihiin kyllästyypi, tahi tämän vanhan tavansa heittää.

Mainittava on myös, että ovat ainoastansa Tytöt ja Likat jotka näihin

Runoin ihtiänsä harjoittaiksen, ja jotka oppiivat näitä loinen toisiltansa.

Se on myös heijän tähen kuin koko tämä juhla pietään, josta syystä se

on monelta irveshampaalta, pilkan vuoksi, kuhuttu Piikoin leiri. Ilman

heitä ei kylässä löyvy yhtään, satikka miehistä, joka taitaisi näitä laulella.

Syy tähän taipumattomuuteen, on epäilemätä, että nämät Runot ovat tehyt

kolmesta Neijosta, joihen erinomaista elämätä hyö kuvaelevat, ja niin muo-

toin ainoastansa ovat tyttölöihiin koskevia, sillä tavalla että hyö, näyttäissä

näiten kolmen Neitoisten tapoja, osottaisi heille esimerkin, mitenkä hyö

ihtiänsä pitäis käyttämän, jos tahtoisivat suaha oman onnensa suotuksi.
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Koska nyt näitä Runoja ei lauleta muulloin kuin näinnä vissinnä päivinnä

vuuessa, niin se ei ouk ihmeeksi sanottava, jos ei miehet ole heihin puut-

tuna, erinomattain nykyisinnä aikoinna, koska ei eneän muut Runot heitä

mielytä, kuin huonot kelvottomat remputokset.

Näitä Runoja jotka tässä Helan kunniaksi lauletaan on ainoastansa neljä;

-joista yksi kuhutaan Alku-Sanat, ja joka ei sisällänsä pitä muuta kuin

keskinäistä kehoitusta, että vastoin panetteliaiten ja kieltäjöihen tahtoa, kuk-

kien ja mataroijen kanssa valmistamaan ihtiänsä näihin Jumaloihin män-

näksensä.

Tämä Runo lauletaan aina joka ilta ensiksi, jonka perästä Tytöt välil-

länsä keskustelevat, mikä niistä toisista laulettaneen, Inkerin, Annikaisen

vainko Matalenan Runo. Näistä kolmesta ei lauleta muita kuin yksi Runo

aina iltaisella; Useemmittain sillä tavalla, että ensimäisena iltana lauletaan

Matalenan, toisena iltana Inkerin, ja kolmantena Annikaisen Runo. Näistä

alku-sanoista nähään silmiinnähen että hyö jo muinoin ovat kieltäneet heitä

näitä pitämästä, ja se näyttää ikään kuin Turusta tulleet ovat erinomattain

olleet näitä lauluja vasten, koska Runossa luvataan: Ruotin ruakoisten pu-

heilla, Turun urvut Uikkajoillen.

Toinen Runo nimitetään Matalenan-Runo. Se lausuupi siitä, että yks

Neito jolla oli tämä nimi, eli suuremmassa hekkumassa ja rikkauvessa,

käytti ihtiänsä kopeasti ja ylpiästi, ja oli olevoinansa puhtaina ja parraaina

Neitona, ehkä hään Vaimoista oli se pahin ja suurin häväisty. Hään oli

jo salassa synnyttänä kolmet lasta, vaan suattana heitä henkettömäksi, ja

murrhalla peittänyt pahat työnsä. Niin tapahtui kerran että hään mani vettä

noutamaan lähteeltä kultavarrella kupilla. Sinne tultua näki hään lähteessä

kuvansa aivan ouvoksi ja hirmuiseksi. Peläten tätä rupeis hään päivittä-

mään ihtiänsä, sanoilleni "OMo minua Neito parka, pois on muoto muut-

tununna, kauniit karvaini kavonna." Jesus lähestyi häntä silloin Paime-

nen huamussa, tulevoinnaan varvikosta, rukoillen häneltä vettä juuvaksensa.

Mutta hään sai häneltä vihapuheita, vuan ei vettä. Jesus sanoi hänellen:

siksikö minä olen sinun puheis alainen, josma ilmoitan sinun ilkeyttäis?

"Sanok kaikki mitäs tiiät!" vastaisi tämä sovaistu vaimo. Silloin sanoi

Jesus: "kussa kolmet poikalastais? Yhen tuiskusit tuleen, toisen viskaisit

veteen, kolmannen kaivoit karkeisehen. Sen kuins tuiskusit tuleen, siit ois

Ruokissa Ritari; sen kuin viskaisit veteen, siit olis Herra tällä muulla;

sen kuin kaivoit karkeisehen, siit olis Pappi paras tullut." Nyt vasta puh-

keis Matalenan syvän. Itkin ja syntiänsä katuin, sanoi hän: "Itepäs lie-

net Herra Jesus!" Lankeis muahan polvillensa, pesi kyynäleillänsä Vapah-
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tajan jalat, ja kuivaeli heitä hiuksillansa, suostuva siihen rankaistukseen

jonka Vapahtaja löysi hänellen hyväksi*).

Kolmas Runo kuhutaan Inkerin Runo, koska siinä puhutaan yhestä

Tytöstä sillä nimellä. Hänestä mainitaan että hään vielä oli aivan pieni,

ja kätkyessä souatettava, kuin Lalmanti iso Ritar' kihlaisi häntä hänen kau-

neutensa suhteen. Vuan Lalmannille tuli lähtö sotaan kauvaks vieraillen

mailien, ja sanoi lähtiissä Tytölle, että hään piti vuosikausia häntä kököt-

tämän, vuan "kuinsa kuulet kuoleheini, ota Uro parempi, eliössä pahempa-

taini, elössä parempataini — ota muuten muotohitteis!'' Lalmanti läksi,

ja oli monta vuotta poikessa. Sillä välillä Inkeri kasvoi suureksi ja ihanai-

seksi. Olipas siitt yks vähä Ritar' nimeltä Eerikki, joka "vale-kirjan kan-

natteli" Lalmannin kuolleen, ja tahtoi viekkauvellansa Inkeriä kihlata. Mutta

Inkeri ej häneen mieltynä, ehkä sukulaisetkin häntä kyllä kiusaisivat. Kui-

tenkin veivät hyö häntä viimeisellä "väkisin vihkitupaan; väkisin kihlat

annettiin, vuan ei eneä väkisin vihillen suatu." Hiät oli jo viikkokauven

juotu, piot päiviä pietty, vuan ei Inkeriä vielä vihillen suatu. Suruissansa

istui hään tallin ylisellä, "sekä istui että itki, kahtoi itään, kahtoi län-

teen, kahtoi pitkin pohjoisehen. Näki kykkärän merellä, (lausui): jos'sa

lienet lintuparvi, niin se lähet lentämään; jos'sa lienet kalaparvi,

niin se vaipunet merehen; jos'sa lienet Lalmantiini, laske purjeis

*) Jokainen kyllä oivaltaa ettei tämä ouk mikään pakanallinen Juhla, mutta

yks johtatus Poavilaisilta, jossa ne ovat aivan ouvolla tavalla yhteen-sotkineet ja

velloineet asioita, joista Raamatussa puhutaan, niin kuin heijän oil tapa tehä, se-

pitiäissä vanhoja satujansa (gamia munflegenbcr). Koska Vapahtaja oli ristiin-nau-

littu hirsipuuhun ja näki ystäviä ympärillensä, niin se pyysi heiltä juuvaksensa.

Maria Magdalena oli yksi näihen joukossa, joka silloin ojensi sienen hänellen imee,

(Joh. 19, v. 25). Hään oli myös muihen Vaimoen kanssa soapuvilla koska asetti-

vat Vapahtajan ruumiin hautaan (Math. 27, v 56, 61. Mark. 15, v. 47) ja oli yksi

niistä joka ensin läksi voiteineen sunnuntainaamunna käymään hänen hauvallen (Math.

28, v. 1. etc. Luuk. 24, v. 10, etc. Mark. 16, v. 1, 2.) hään puhutteli silloin Je-

susta, vaan piti häntä ensin ruohiston vartianna (2;rQbgdrb§mäftare) ennen kuin hän

hoksaisi ihtensä (Joh. 20, v. 1, 14, 15, 16). Tästä vaimosta oli Vapahtaja jo ennen

poiskajottannut seihtemen pahan panemista (Mark. 16. v. 9.) Toisessa paikassa puhu-

taan Raamatussa yhestä toisesta vaimosta Mariasta, Latsaruksen ja Marthan sisa-

resta. Hänestä sanotaan että hään oli suurin synnintekiä, vaan että hään synti nsä

katuin kylvetteli Jesuksen jalkoja kyyneleillänsä, pyyhki heitä hiuksillansa, ja voi-

teli heitä hyvillä hajuilla, josta hään myös sai rikoksensa anteeksi annettuksi (Luuk.

7, v. 37-50. Mark. 14, v. 3. Math. 26, v. 7. Joh. 12, v. 3).

Näitä kaikkia on Matalenan Runossa yhteen veitty, ja siihen vielä lisätty Ruo
nin Ritaria, Suomen Sulhaisia, ja muita niitä näitä lausumia.
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valkamaan!" Hiä-väki vannoi silmä kourassa hänen luulonsa olevan

joutavan, erinommattain Eerikki, joka häneltä kysyi: "mistäs tunnet

Lalmantiisi?" Siihen Inkeri vastaisi: "Tunnen nastan"), tunnen purteet,

kahen airon laskennosta, Toinen puoli uutta purtta, toinen silkiä

sinistä; Silkki Inkerin kutoma, kauvan Neijon kairehtima." Hään käski

veljensä nuorimman kesken kiiren jouvuttaimaan Lalmantia vastaan otta-

maan, joka samassa tultuansa kysyi häneltä: "kuinka Inkeri elää?"

Suatuansa asiat kuulta, jouvutti hään askeliansa, ja tuli paraaseen aikaan

morsiammensa kanssa vihityksi "*).

Neljäs Runo kuhutaan Annikaisen-Runo. Tässä mainitaan että

Annikainen Neito nuori, istui Turun sillan peässä, kaitti kaupunin Ka-

noja, neuvoi Turun Neitoisia. Tämä toimitus joka suatto hänen elämä-

tänsä tyyvennössä, ei kauvan pysynyt hänen onnellisessa majassa. Meren

takoa moni vieras mies tuli aluksellansa Turkuun; Annikka piti heitä hy-

vänä ja kestinä. Vuan tämä oli hänen onnensa surma. Sillä ilman sitä,

että ne hävitti hänen talonsa, hävitti ne myös hänen yksinkertaista elämä-

tänsä. Ne suattovat häntä poisluopumaan omista vanhoista tavoista me-

noista ja vuattein parista. Vietellen häntä uusilla villityksillä ja houkutuk-

silla, vierasteh hän viimeiselläkin vanhoja ystäviänsä, ja tuli myös heiltä-

kin kajotetuksi. Kuin olivat häntä suaneet hyvin ostamaan heiltä heijän

koreuksiansa ja kauppa-kalujansa, purjehtivat hyö jälleen pois omillen mail-

leen, niin ettei heitä eneä kuuluna eikä näkynä, jättäin häntä niin kuin

narriksi vanhoin ystävien parveen. Mutta se näyttää kuin hänen halunsa

äkkinäisiä nouvattamaan ei oisi sillä tullut täytetyksi. Sillä vaikka Runo

joka hänestä puhuu on monessa paikassa puuttuva ja vajoava, nähään kui-

tenkin, että hään viimeisellä joutui naimiseen yhen muukalaisen kanssa,

joka vei hänen pois omaan muahaasek. Silloin vasta (ehkä myöhään)

hään havaihti, että hänen syntymäpaikkansa oli muita parempi ja onnelli-

sempi; ja juohtuissa mieleen sitä paikkoa jossa hään lähtiissänsä isänsä-

muasta viimen juotti Poronsa ***), ruikutteli hään : Siihen kasvoi tuomi kau-

nis, tuomeen hyvä hetelmä; karkais siihen kataja kaunis, katajahan kau-

*) Nasta, toppcn af mnften, öfmerfta fpetfen.

**) Tämä asia näyttää luonnostansa, ikään kuin se oisi yksi niistä monesta keski-

ajan Sankarin tarinoista (af be mdnga mcbcltibcn^j 9{ibbare:9{omancer), koska tässä

puhutaan Riddariloista, uskollisuutesta, ja seittyisistä. Mutta jos on asia tapahtun-

nut Suomessa, tahi muualla sitä ej lauluista selitetä. Eikä myös mikä mies, ja mikä

virka Lalmantilla oli.

***) Tämä osottaa ikään kuin jota kuta Lappalaisen elämätä, tahi muistuttaa

meillen, peri vanhoja aikoja.
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nis marja; Joka siitä oksan otti, se otti ikuisen onnen, Joka siitä lemmen

leikkais, se leikkais ikuisen lemmen *).

Nämät ovat ne Runot, joita lauletaan Helan huutamisessa. Kuka löy-

tää heissä mitään pakanallista, mitään epäluulemista, mitään siveyttä vas-

taan sotivata käytöstä? Sitä vasten hyö osottaavat nuorukaisillen ylpäyven

ja suastaisuuen, uskoUisuuen ja Rakkauen, kevytmielisyyen ja huikentele-

vaisuuen palkan. Hyö opettaavat heitä ylenkahtomaan Matleenoo, että In-

keriä rakastaa, ja Annikaista surkuttella. Onko se ihmeteltävä että näiten

kolmen Neijoisten esimerkit ja luovut =**), hellästi painaiksen Tyttölöihin sy-

vämmiihin, ja että hyö laulellessa heijän tapojansa, kukin muistutteloo omoo

vastatulevaisuutta ***). Se on sen eistä meijän mielestämme ei ainoastansa

yksi luvallinen, mutta yksi kiitettävä tapa, että näin juhlallisesti vuosittain

muistutella ja varoitella nuoria Naisia, niistä virheistä ja villityksistä, jotka

useemmittain tahtoo heitä vietellä, niin kuin ylpeys, huikentelevaisuus ja

kevytmielisyys; niin myös kuin että toisin puolin osottaa heilien ne hetel-

mät jotka heilien uskollinen rakkaus kantaa.

Myö toivottaisimme ja syvämestämme mielellämme soisimme että tämä kau-

nis tapa, näin muistutella Nuoria vaimoja tutkistella ihtiensä, aina oisi pysyvä ja

voimassansa, eikä milloinkaan häviäis Rilvalan kylästä ! ja vielä sittenkin että ne

nuoret käyttäisivät tämän heijän esivanhemmiltansa heille heijän hyväksi

asetetun juhlan, omaksi onneksensa ja kunniaksensa. Näin tähen, näki-

simme myö kernaast sen vanhan puheen uskottavaksi, että kylän vainiot

lakkaisivat kasvamasta, kuin kansa tämän kauniin tavansa heittäisivät.

Myö ei taija olla puhumata, että se Salencyn kylässä, Picardien mua-

kunnassa, Frankriikin Riikissä, piettävä juhla, joka mainitaan Ruusu-Juhla

(ja joka on aivan kuuluissa ja merkillinen) on paljon yhteenverrattava tä-

män Suomalaisten Helan kanssa. Tämä Salencyn Juhla pietään sillä ta-

valla että kaikki kylän Tyttäret kerran vuuessa yhteenkokountuvat; se joka

käytöksensä puolesta, ja kunniallisuutensa suhteen, on luettava heistä par-

raaksi ja ylistettäväksi, kaunistetaan silloin juhlallisesti Ruusunkukkaisilla,

että sillä osottaa hänellen sen palkinnon ja mielisuosion kuin hään on kai-

kilta ansaitseva. Salency on se ainoa kylä koko Frankriikin valtakunnassa.

*) Tämä laulu osottaa jota kuta Turussa tapahtunutta, ja on sen eistä Suomalai-

seksi luettava. Vaan site selvempee tietoa hänestä ei soaha. Ainoastansa että yksi

totuus ja tapaus, mahtaa tässä niin kuin toisessakin olla perustettunna,

**) Laotut, öben.

***) Vasta-tulevaisuus, ftamtib.

5
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ja ehkä koko mailmassa, jossa joka vuosi semmoinen merkillinen juhla

pietään vaimoväin kunniaksi. Kaksitoistakymmentä satoo aastaikoa on tämä

juhla tässä jo pietty, ja sitä pietään siinä vielä tänä päivänäkin.

Verratessa näitä molempia juhlia keskenänsä, myö ei muuten taija, kuin

pitää Suomalaisten juhlaa parempana ja soveliampana. Sillä Frankkalaisten

kukka-juhlassa, yks Tyttö kyllä palkitaan vaan monta jääpi palkihtemata.

Se on arvattava että Tyttölöistä on monikin joka luuloo ihtensä ansaitse-

van saman kunnian, ja joka nyt paheksii — ehkä myös katehtii sitä joka

on kukilla lahjoitettu. Sillä tavalla, tämä muuten kaunis ja ylistettävä juhla,

mielyttää yhtä ja murheuttaa monta, ja taitaa ehkä suattaa kateusta Tyttö-

löihen välille. Siihen vielä tuloo luettavaksi että se on varsin vaikia jou-

kosta löytää ja ulosvalita sen parraan, ja tetä monet vanhemmat ehkä kes-

kenänsä silmennylkiin pyytäävät suahaksensa lapsiansa tähän kunniaan; ja

josta siitä ehkä kylmäkisko ja vihat syntyypi naapuriihen välillä. Näitä

kaikkia kahtellessa myö täytymme piättää, että jos tämä Ruusu-juhla mo-

nessa silmässä näyttää hyviä vaikutuksia, ja kilvoittelemuksia hyviin ta-

poihin, niin se myös toisin puolin kahottu, teköö monessa syvämmessä le-

vottomuutta, murhetta ja mielikarvaisuutta. Ja jos niin tapahtuisi, että häntä

joka on näin kunnialla merkitty, vasta jälestäpäin löytäisivät puheen alaai-

seksi — mitä pilkkaamista ja nauramista eikö semmoinen juhla ja juhlan-

pitäminen matkaan suata! Ilman sitä niin se ei oo totiseen siveyteen*)

sopiva, että ulkokunnialla häntä palkita ja kaunistella. Hänen suurin pal-

kinto on omassa ilomielituntemisessa **), ja hänen luonnollinen luatunsa on,

että yksinäisyytessä ja ilman muihen tietämätä harjoitella hyvyyttä. Se on

kohtullinen ja myös kiitettävä että hyvyys ja siveys nautitsee ulkonaista-

kin kunniata; ei ainoastansa hänen suhteen joka sitä harjoittaa, vuan erin-

omattain, (niin kuin esimerkki) muihen suhteen; vaan minä pelkään että

Salencyn nuoret Tyttäret, kilvoitellen keskenänsä tätä kunniata, hakeevat

hyvyyttä ja hyviä tapoja, enemmin kunniansa suhteen, kuin ite hyvyytensä

suhteen. — Olkoonpa asia miten tahaan, niin on hyvä, kuin hyvin laittaa.

Kuitenkin pitämme myö Rilvalan Helkoo siinä asiassa parerhpana, ettei

Piioista yhtä ylistetä, toisia alenneta. Tässä hyö kaikki suavat tilaisuutta

että mieltänsä myöten joukossa rehvastella, mutta kukin kantaa mitä hään

on kylvänyt. Näissä Runoissa löytäävät ne hyvät piiat esimerkkinsä, niin

*) Siveys, (ärbar{)et, anftänbigt)et) qrcinlig br)gb; /('^/z^o/Z/ämm^, (bugUgt)et) man-
lig bi)gb; Hyvyys. (gobf)et) bt)gb i aUmän^et. — **) Ilomieli-tunteminen, [jelftiQ;

frebSftäUelfe.
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myös kuin ne pahatkin. — Heitä kyllä tässä ei kukaan kiitä, sen vähem-

min toru ja nuhtele, vuan ne kantaavat kukin povessansa, riemunsa tahi

murheensa. Kuin hyö laulaavat Inkerin tahi Matalenan tapauksia, niin se

vaikuttaa heissä enemmin kuin että lausua heilien ilosta tahi surusta. Sillä

puhuttaissa Inkeristä ja hänen käytöksistänsä, muutteloo ne nuoret Tytöt

oman mielensä tietämätöinnä hänessä, tahi toas häntä omassa mielessänsä.

Ja sillä tavalla tämä nuorukainen ja Inkeri ei eneä ouk toisista erinäiset,

voan yhtä olentoa. Minä oon nähnyt ihe Rilvalan Tyttäriien näitä laulaissa

itkevän; muutamat vuotattivat ilon kyynäleitä, muutamat surun.

Vuan mitäs myö eneä puhumme tästä Helanjuhlasta! Myö olemme

jo nähnyt sen suuren aivotuksen kuin meijän esivanhemmat ovat tahto-

neet sillä osottaa. Meijän tuloo tätä niin kuin muitakin heijän jäännöksiä,

kunnioittoo ja arvossa pitee, ei pilkata ja ylenkahtoa.

Niistä jotka enemmitten ovat tahtoneet suattoo tätä juhlaa hävitöksen

ala, luulessaan tässä olevan jotakuta pakanallista ja epäjumallista palve-

lusta, tahi yhen siemenen pahuteen ja epäluuloon, on Sääksmäen ennen

muinonen Rovasti Forsselius, joka henkellisessä Papin-neuvoittelemuksessa

etesveti kantelemuksia Rilvalaisia vasten, tästä heijän käytöksestänsä. Koska

asia oli moa-oikeuessa tutkittu, ja sieltä lykätty Consistoriumin koettele-

muksen ala, niin annettiin siinä sellainen piätös, ettei Rilvalaisia kielletä

Helkoa huutamasta, ainoastansa hyö kertaus-sanoistansa poissulkevat sen

sanan Jumala (?). Tätä tekivät hyö myöskin, ja kuin ennen vanhuutessa

ovat laulaneet: "Jumal' on kauniissa joukoss," niin laulaavat nyt ainoas-

tans: "kauniissa joukoss*),"

Toisin päin ovat toas Muaherratkin puolestansa kieltäneet heitä val-

keata pitämästä Helan vuorella siinä pelvossa, että tuostakin taitais turmio

tapahtua; ehkä tämä vuori makaapi vainion keskellä kaukana pois mehistä

*) Näin toimittivat hyö kylässä mullen asian. Soahaksein tästä tarkemman tiion,

olen minä kirjuttannut Turkuun, Neuoittelemus-Kirjuttelian (©onfiftorie^yiotarien) M.

Hällforssin luokse, tiiustellen häneltä jos ei Papin-neuoittelemuksen vanhoissa

kirjoissa löytyisi tästä jota kuta perustusta. Mutta hään on mullen vastannut

että ainoastansa yksi Joh. Fonseliuksen nimellinen Pappi, on ollut tässä pitäjässä

Kirkkoherrana vuosien 1735 ja 1741 välillä; ja ettei tällaista asiata hänen ajallansa

löyvy tässä ilmoitettunna. Muutoin niin Papin-neuoittelemuksen paperit ei ole sen

vanhemmat kuin vuoteen 1681, koska hyö silloin paloivat poroksi yhessä tuli-palossa.

Sen tähen tämä asia mahtaa olla tätä aikoa vanhempi, tahi ainoastansa moa-oi-

keuessa peätätty.

Minä olen siitten myös kirjuttanna tästä Kihlakunnan Tuomarillen, mutta en ole

soanut vastausta.
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ja muista kylistä. Tätäkin ovat hyö vaariin ottaneet, ja käyttäävät nyt

Halkoa vähemmällä juhlallisuuella vaan isommalla yhtä-tyytyväisyyella *)

kuin ennen.

Mutta koska myö nyt olemme kyllä puhunut tästä juhlan pitämisestä,

niin ehkä se ei oisi sopimatoin että vähä puhua kylästäkin jossa se pietään.

Rilvalan kylä on epäilemätä yks niistä vanhemmista kylistä Sääksmäen

pitäjässä**); ja juuri sen tienoilla vielä nähään jäännöksiä siitä vanhanai-

kuisesta Hakoisten Linnasta, josta nyt ainoastaan yksi kivi-raunio on jä-

lellä***). Kirjoissa tämä kylä kuhutaan Ridvalla, vaan suusanalla Ritvala,

ja maankielellä ****) Ritvala. Se näyttää ikeän kuin kylä oisi nimensä

suanut Ruohin kielestä, ja josta oisi arvattava että Ruohtalaisia ennen on

tässä asunna. Silloin kuin Vallan- hallihtia f) Birger vuonna 1250 rakensi

Hämeenlinnan, ja siihen kuletti joukkonsa, on mahoUista, että muutamat-

kin hänen Sankarista asuivat linnan ulkopuolella niissä lähimmäisissä pitä-

jissä; ja on uskottava että jokuu heistä silloinkin oleskeli Seäksmäessä ja

alotti Hakoisten linnoo; ja että Ridvalian kylänpaikka silloin ainoastaan oli

yksi kankasmaa tahi nummi, jossa heijän Sankarit ja Soturit (Dftibbare od)

fämpar) lennättivät hevoisiansa.

Vallan-mantie joka Hämeenlinnasta viepi Tampereseen kulkoo kylän lä-

viten, jossa vielä toinenkin pitäjän tie kulkoo ristiin; ja se on tällä ris-

tillä kuin pjijat näinnä Helka- iltoinna, yhteen tunkeiksevat. Kylästä luetaan

puolitoista virstaa kirkollen, vuan ei muuta kuin virstaa Huittulan keskiiva-

riin. Kylä on jaettu kahteen suureen osaan, josta yks kuhutaan Yläkyläksi,

toinen Alakyläksi. Yks peltomoa eroittaa heitä toinen toisestansa.

Kaikki mitä tässä nyt on puhuttu, on sanottava Alakylästä, joka Ylä-

kylästä makoo etelään, ja on luettava heistä sekä vanhemmaksi että suu-

remmaksi. Yläkylässä rajoittaavat myös Helkoa, vaan iteksensä toisella ko-

halla, kuhuttu Karjuveräjänmäiksi; muutoin ne käyttäävät ihtiensä samalla

lailla kuin Alakylässä, ja laulaavat samojakin Runoja.

Se on meistä outo kyllä, ettei molemmat kylänpiät yhessä pie tätä yh-

*) Yhtä-tyytyväisyys, ltfnöjb()et.

**) Tämä pitäjä mainitaan jo 1335 vuuen kirjoissa (Porthanin Chronic. 241 p)
ja on nimen antanut kahelien kihlakunnallen, ylä-Sääksmäin ja ala-Sääksmäin kihla-

kunnat

*'**) Gananderin Mythol. Fenn. 8 p. Semmoisia Hakoisten kuhuttavia linnoja,

löytyy myöskin Janakkalassa ja Hattulassa.
^:=-:*:i:) Maun-kieH, ^roit)in§=bialeft.

I) Vallan-hallihtaja, mit^föreftanbarc.
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teistä juhlaa; vaan on uskottava että hyö vanhuutessa ovat olleet yhessä,

ja oisi toivottava että hyö myös tästäpäin yhessä käyttäisivät tämän kau-

niin juhlan. Jos ei muuten, niin sillä tavalla että kaikki lapset kokountui-

sivat yhen valkian ympärille, jos kohta hyö kävisivätkin sinne, kahessa

joukossa.

Tämä jo monaisten mainittu Helka-vuori ei ouk mikään oikea vuori,

vuan yks harju- tahi selänne-mua, joka pistäiksen Alakylän etelä puolelle,

ja jonkan toisella puolella Vanajavesi ynnä hänen monen snarensa [!] kanssa

puahtaa kuin vesipata. Helka Vuoresta on jo suurin osa tehty pelto-

muata, ja mikä hänestä on jälellä kasvattaa paljaita katajapensaita ja ka-

narvoja. Siihen missä valkiata ennen piettiin, on äskettäinkin kaivettu

tervahauta, niin että se juuri näyttää niin kuin kylän Helka jo ottaisi Ril-

valasta eronsa. Se on paha kyllä että kylän asukkaat ei paremmin kor-

joo yhtä paikkoa, jossa heijän esi-vanhemmat monessa miespolvessa ovat

Tyttölöihen ja Ystäväitten keskellä viettäneet niin monta suloista ajan kulua.

Myö tahomme myös nyt tässä jälestäpäin julistaa ne Runot josta myö

jo olemme puhunut, ja joihen laulaminen on luettava niin kuin Helan suu-

rin pyhyys. Myö tiemme tätä sekä heijän sisällepitonsa suhteen, sekä että

myös Tulevaisillen säilyttäisimme meijän esivanhempien vanhoja juohu-

tuksia *).

Kuitenkin täytyy meijän ensin muistutella, että myö heijän tutkiissa

olemme löytäneet heijän olevan aivan puuttuvaiset **) ja vian alaiset *^*).

Myö ei ouk uskaltanna mieltämme myöten parata näitä virheitä, vuan

tahomme lukioiilen toimittaa heitä aivan senkaltaiset, kuin niitä tällä haa-

valla Seäksmäissä lauletaan, luuleissamme että kukin mieluisammasti käsit-

täisi heitä, heijän omassa van hanaikuisessa, jos kohta alaistomassakin pu-

vussa, kuin että suaha heitä jatketuksi, parsituksi ja paikatuksi tämän ajan

tilkuisilla.

Myö olemme sen eistä pitänä sitä puheenmurretta hyvänä, kuin tässä

kylässä puhutaan, ja josta nämätkin Runot ovat osansa suaneet; ja olemme

kirjutanneet heitä niin katkaistunna ja murrettunna, kuin ovat, että silläkin

säilyttäisimme heijän omat vanhan-aikuiset ja näillen paikoillen varsin tun-

nettomat sanat ***'^); joista myökään emmö kaikkia käsitä. Kuitenkin oommo

*) Juohutiis, Txii. — **) Puuttuvaiset. SSriftfäQiga, bcfecta, fragmentarifea. —
) Vian-alaiset, corrumperabe.

*) Se on epäilemätä, ettei nämät Runot ole näillä tienoilla synnytetyt, ja et-

tei näissä löyvy mitään paikkoa jonka piällen hyö tarkottaisi. Ei ies Helka-vuores-
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myö kokenut että muistutuksillamine heitä jokskin selittää. Vaan se tuli

meistä pahoin tehty, ettei myö silloin muistana kirjuttoo heijän laulamusta

(melobi) muistiin, mutta toivoomme vastapäin suavan tätäkin toimittanneeksi.

"84. Sääksm. Gottlund, Rilvalan

Helka (Otava 234-36). 1832.

Ritvala.
I.

Alku-Sanat *).

Ruvetkasme, rohjekasme,

Raunissa joukos'!

Elkäs eäntämme hävetkö,

Raunissa joukos'!

' Vaikk' on Lapset laulamassa,

Raunissa joukos'!

Pikkuiset pirisemässä,

Raunissa joukos'!

10

20

Heikot Virret heittäjälle,

Raunissa joukos'!

Annas mun käjen kukata,

Raunissa joukos'!

Merihelmet helkyttellä,

Raunissa joukos'!

Saksan pehkineet sanella -

Raunissa joukos'!

Ruotin ruakoisten puhella,

Raunissa joukos'!

Turun Urvut uikkajoille,

Raunissa joukos'!

takaan kuulu mitään sellaista erinomaista puhetta. Yksi Vanha ukko tässä Rilvalan

kylässä, sanoi muistavansa kuulleen puhuttavan, että ne asiat joista Runoissa mai-

nitaan ovat tapahtuneet Virossa tahi Inkerin muassa. iVlutta mikä kieltää ne van-

hat, valetta kuulemasta, niin hyvin kuin ne nuoretkin? Merkillinen on kuitenkin

että kieli ikään kuin totistaa tätä.

84. *) Nämät alku-sanat osottaavat ikään kuin Helan huutajat oisivat tällä käyttämi-

sellä poisheittäneet kansan vanhoja tapoja ja opetuksia, koska pelkäisivät tulla pil-

kan ala. Ja koska lapset käyttäävät tämän Juhlan, ja on arvattava, että ne nuo-
ret olivat enemmin taipuvaiset kuin vanhat, luopumaan vanhoista tavoistansa, ja

antamaan ihtiänsä ristitä, niin on uskottava, että tämä käytös on luettavaksi siitä

ajasta, kuin Poavilaiset levittivät Ristin oppia meijän maissa. Sillä heijän oil tapa

pitämään tällaisia kävelemisiä (pto[esfioner) ja laulelemisiä ((i)örer, anbcliga fdn^

ger) kuin tahtovat jonkun pyhän juhlallisesti käyttää.

Elkäs, t. eikös, elkee, elkeä. — Eäntämme, oisi pitänyt olla "eäntänne; tahi

järkeen: "elkäämmö eäntämme hävetäk." — Heittäjä, affäUing, ben fom ftiljer fig

frdu be anbra, od) äfmenfd af bcni blir öfmergifmen. Taitaa myöskin tässä m. y.

k. laulaja, tahi "virren heittäjä." — Meri-helmet, forafler, [anbperlor, ovat tulleet

niin kuhutuksi koska heitä tuotiin meren takoa; tahi oikecmmittain, koska heitä

haettiin meren pohjalta. — Saksan pehkineet, utlänbf!a ntpper orf) grannldtcr. —
Raakoisten puheella, "mcb rda, plumpa, grofica uttrrirf/' fan äfiöen fd betpbelfc

af "fraftiga orb." Mutta on myös mahollista että oisi luettavana puhella, joka oisi

samassa taivutos-loukkaassa (famma tempus ocf) modus) kuin eillimäiset sanat, "Sa-

nella ja helkytellä." — Uikkaja, begtdtare, jämrare, m. y. k. Vaikkuja, tablarc,

betlagarc, bcladaxe. — Urvut. t. "urut;" oisi ehkä pilännyt olla: "Turun urvuin uik-
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Väätty-vasken vaikkajoille,

Kaunissa joukos'!

Käykäm' Siukukset sinelle,

Kaunissa joukos'!

Mataroille morsiameks,

Kaunissa joukos'!

Tuokam' sieltä seulan täysi,

Kaunissa joukos'!

Mataroita markan vakka,

M)

35

Kaunissa joukos'!

Tehkesme sinistä siltaa,

Kaunissa joukos'!

Uikamme punainen porras,

Kaunissa joukos'!

Jumaloihiin männäksemme,

Kaunissa joukos'!

Jumaloihiin puhtaisiin,

Kaunissa joukos'!

85. Sääksm. Gottlund, Rilvalan

Helka (Otava 237-40). 1832.

Rirvala.
II.

Matalenan-Rano *).

Matalena Neiro nuori

Kauvan se kotona kasvoi,

Kauvan kasvoi, kauvas kuu-

lui,

Tykönä hyvän Isänsä,

Kanssa armahan Emonsa.

Polki, polki permannoita

Hänen korko-kengillänsä,

kajoillen." - Väätty-vaski, f)ainrab, utfmibb, bragcn foppar. — Sinelle, oisi ehkä

soveliampi sanoa: "sisällen," nimiUäin tyttölöihen parveen t. piiriin. Mutta uskot-

tavampi on, että se m. y. k. "sinisille;" sillä sini (blä) mahtaa cUa vanha heitetty

sana, joka nyt ainoastansa tavataan liitettyissä puheissa (i |amman[atta orb), n. k.

e. "sini-marja, sini-kello" j. n. e. — Matarat t. "mataran heinät," Galium Veram

(5^ungfru 9J^arie ©äng^alm, ^onung§grä§, ©u^9Jidra) kuin myös Lysimachia Vul-

garis. (S^fing, ©uUfpira). — Tehkesme sinistä siltaa, taitaa sekä merkihtää "hei-

nillä pujotettunna ja kaunistettunna," että myös "heiltä iheltä koreistunna," (jos oli-

vat muka sinisissä voatteissa). - Uikamme t. uikkaamme, laulatkaamme, ruikutta-

kaamme. — Käjen, t. käen (©öE)

Ruotin kielellä oisi tämä laulu arvaten nain:

Sdt ofs börja, Idt o\^ rodga, — lölpgomS ej för ludra ftämmor! - Dm fom

unge ön vox fjunga, — ^öja lodta fpäba töfter! - ©irag är ben förgätneä vo\\a.

Sdt min ©dngmb It)ran ftämnm, - 9Hina pcrlor jafta flir.ga, Tiina %r)^ci

fmgcfcn tata ~ äJieb be ©roenfteS l)drba termer! — tbo orgor dt bem fom tältä,

— 9Jle§[ing§pipot dt bem [om !nota!

©tigom fgffon pd bct bida, — ^onung§gtäfet fdfom brubar! — öämtom bc=

rifrdn ett fdtt fuUt, - Utaf ©pir^grä§ fuU en luarfa; - «inbom beraf grön en

n.atta, - Sjungom rofor pd mdr gdngftig, - %a \m gd tiQ indra (S^ubar, — SiU

be rena, trogne ©ubar!

85. *) Tämä tarina löytyypi pian yhellä tavalla toimitettu vanhanaikuisissa Ruohta-

laisissa lauluissa, jotka vielä lauletaan erinäisissä moakunnissa. (©rocnffa ^oMvox-

for af ©cijcr o^ mfaeliu§, 2 D., p. 229. — mtterbom§ ^^oet. S^atenb. 1816, p 20).



72 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

Rautaisen rahin kulutti

Astioita pestessänsä,

10 Kulman pöyvästä kulutti

Hopiapäällä veittellänsä,

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hieno-helmallansa,

Toisen hirren päänsä päältä,

Hänen kultakruunullansa.15

Matalena Neiro nuori

Mani vettä lähteeltä,

Kulta kiuluinen käressä,

Kulta korva kiuluisessa;

JO Katteli kuvan siansa

"Ohho, minua Neiro parka!

"Pois on muoto muuttununna,

"Kaunis karvani karunna!

"Eipä kiillä rinta-kisko,

>5 "Eikä hohra pää-hopeeni!

Jesus Palmena pajussa,

:50

Karjalaissa kaskismaissa.

Anoi vettä juoraksensa.

"Ei o mulla astiata,

"Ei o kannuini kotona!

"Pikarit pinona vierit,

"Kannut halkona kaalsit.

"Pistäpäs pivon täysi,

"Kahmalon täysikanniksella!

35 "Mitäs puhut Suomen-sulha.

"Suomen-sulha, Mairen-orja,

"Isäini ikäinen paimen,

"Ruoti ruoroUa elänyn,

"Kalan-päillä kasvatettu

Karjalaissa kaskismaissa."4:0

'Siismä lienen Suomen-sul-

ha,

'Suomen-sulha, mairen-orja,

'Isäis ikuinen paimen,

'Ruoti ruoroilla elänyn.

Jos ei Ruohtalaisten laulu o Suomesta kiännetty, niin ei Suomalaistenkaan ouk

Ruohtalaisesta.

Tämä ja ne seuravaiset Runot lauletaan samalla tavalla kuin alku-sanat, nimit-

täin että jokaisen sanan perästä lauletaan aina: "Kauriissa Joiikos'."

Neiro, t. neito. — Korko-kengät, ©for mcb ^öga flacfar. — Hirren päänsä

päältä, merkihtee: "Oven piälystä." — Muuttununna, t. muuttunna. — Karunna,

t. katonna, kavonna, eli ehkä: "karanna." — Rinta-kisko, t. solki, risku (brif!). —
Hohra t. hohta. — Peä-hopeet, biabem, filfiner^binblar, fom t)ru!a§ fring ^dret.

— Pajussa, merkihtee että hään istui puussa; paremp oisi ehke sanoa: "pajukossa."

— Karjalaissa, m. y. k. "karjan-alaisessa;" sillä eihään tässä lie puhe "Karjalasta
"

-• Pikarit pinona vierit, merkihtee että hänellä oli niin paljon pikaria, että hään

pani heitä pinoon, eikä siinäkään pysyneet, vaan maahan vierivät. — Kaalsit, m. y.

k. "kalaai, t. kalisi, t. kalahti" (ftramlabe). — Pivo, t. "kopra." — Kanniksella,

pitäis vissiinkin olla: "kanneksele," (bär f)it — "kanna tänne"), tahi jos merkih-

tennöön: "kannellaisi" (tneb t)wat) bu häx, tahi: meb iorfet). — Mairen, t. "mai-

hen." — Ruoti, t. "ruoti-vaivainen." — RuoroUa, t "ruovoilla, kalan ruojilla (ben=

fnotor), taitais myös merkihtää "ruojoUa," (Dorg, afjTrap), ja saattais olla: "Ruojin-

ruojoUa elänyt." — Elänyn, pitäis olla "elänyt." — Ellemme elkiäs sanelen, jos

en ilkiäis sanoa (om jng ej irdrbabe mig om ott fäga) mutta elkiäs taitaa ehkä

tässä, niin kuin jälestäpäin myös merkihtee "ilkeyttäis." — Tierät, t. tiiät. - Vh-
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4ö

ÖO

"Kalan päillä kasvatettu

"Karjalaissa kaskismaissa,

"Ellemme elkiäs sanelen?

'Sano kaikki mitäs tierät!

"Kussas kolmet poikalastais?

"Yhren tuiskasit tuleen,

"Toisen vetkaisit veteen,

"Kolmannen kaivot karkei-

seen.

"Sen kuins tuiskasit tuleen

"Siit olis Ruotissa Ritari,

"Sen kuins vetkaisit veteen

"Siit olis herra tällä maalla,

"Sen kuins kaivot karkeise-

hen,

(iO

05

"Siit olis Pappi paras tul-

lut."

Matalena Neiro nuori

Rupeis vasta itkemään.

Itki vettä kiulun täysi,

Pesi Jesuksen jalat;

Hiuksillansa kuivaeli.

"Itepäs lienet Herra Jesus

"Kusmuin elkeeni sanelit!

"Pane minua minkäs tahrot,

"Soihin maihin portahiksi,

"Jaloin päällä-käytäväksi,

"Joka porton käytäväksi,

"Joka tuulen turjotella,

"Laaja lainen larella."

86. Sääksm. Gottlund, Rilvalan

Helka(Otava2 41-44). 1832.

Rirvala.
III.

Inkerin-Runo *).

Inkeri ihanen Neiro

Varas se vakuhun nais,

Lalmanti Iso Ritari

Anto kättä kätkyä

Ison kimpun kihlajell.

Suuren sormuksen lunasti.

"Kokotteles vuotta viisi,

"Vuotta viisi, vuotta kuusi.

ren, t. yhen. — Karkeisehen, t. kankaisehen, multaan. — Kiulun täysi, pitäis olla "kiulun

täyvän." — Kusmuin. t. kuinsmun. — Elkeeni, t. "ilkeeini, ilkeyttäini." — Minkäs,

t. mihinkäs. — Tahrot, t. tahot. — Turjotella, t. heilyttellä (loagga af ocf) an).

— Laaja lainen larella, pitäis olla: "loajan laineen lajella (f!ölja§ öfaier) t. ajella

(njräfa§ för rainben).

86. *) Tämäkin tapaus kerroitetaan vanhoissa Ruohtalaisissa lauluissa, vaan toisilla

nimillä. Siinä Inkeriä kuhutaan fiiUa ?Hofa, Lalmantia kuhutaan ^ettigcn, ja Eerik-

kiä, ©refmcn. (©m. ^olf^SBif. 1. ^., p. 116, 120 oc^ 123) tähän tarkoittaa myös

yks toinen laulu, kuhuttu, Drcäntab SSröDop^gäft, (2 %., p. 3, 212). Se näyttää vä-

hän vähältä, niin kuin asia oisi tapahtunut Suomessa tahi Virossa, ja että se Ruoh-

talainen laulu olisi kiänetty Suomesta. Tämä on siitäkin uskottava, koska muuta-

missa Ruohtalaisten moakunnissa alotetaan tällä versyllä: ^et rour tirö fata iDän-

tier, [om ^öfl I)iuarannan Mr; ben cna for tiH (frdn) ^inlanb, ifrän fin fäftcmö.

Varas se vakuhun nais, pitäs ehkä olla: "varraain sen vaussa nai." — Lal-

manti, mikähään nimi tämä liene? Lienöököhään Sukunimi, vaan Virkanimi, niin

kuin e. m. Vallevan (yks vanha Sankari josta vielä nytkin paljon lauletaan), t. Val-

lerman ('^Ulgrim), tahi ehkä Hagman? — Kätkyä, pitäis olla "kätkyveehen, t. kät-
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10
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"Kanssa kaheksan keseä,

"Ynnä yheksän suven,

"Vuosi-kausi kymmenettä!

"Kuinsa kuulet kuoleheeni,

"Ottakos uroa parempi!

"Elkössä pahempataini,

"Elkössä parempataini,

"Ota muutoin muotohitteis!'

Erikki vähä Ritari

Valeh-kirja kannatteli,

Valeh-kirja kiiruhulta:

20 "Lalmanteis on sorissa voiftu,

"Pantu maahan paimen luis-

sa."

Inkeri ihanen Neiro

Väein vietiin viintupa,

Väein kihlat annettiin,

25 Väein ei eneä vihillen saatu.

Ei miehin eikä miakkan,

Eikä uljoisten uroisten,

Eikä vaimojen valitten.

Eikä neitten kauneuven.

30 Inkeri ihanen Neiro

Istu se lutin solassa,

Sekä istu että itki,

-lU

45

50

Katto itään, katto länteen,

Katto poiki pohjoisehen.

Näki kykkärän merellä:

"Jossa lienet lintuparvi,

"Niin sä lähre lentämään!

"Jossa lienet kalaparvi,

"Niin se vaipunet mereen!

"Jossa lienet Lalmantiini,

"Laske purtees valkamaani"

Erikki vähä Ritar:

"Mistäs tunnet Lalmannik-

seis?"

"Tunnen nasta, tunnen pur-

teet,

"Kahen airon laskennosta,

"Toinen puoli uutta purtta,

"Toinen silkiä sinistä;

"Silkki Inkerin kutoma,

"Kauvon Neiron kairehtima."

"Minun nuorin Veljykkei-

sen,

"Ota ohrilta oriis,

"Irulta ikä-lihanen,

"Maata-jalka maltahilta,

"Aja vasta Lalmantia!"

kyheesen, t. kätkyysen." — Ison kimpun, ett ftort fmr)de. — Kihlajell, t. Kihloo-

jallen. — Lunasti, muka rahalla, t. osti. -- Ottakoos, t. ota siitten, t. otapa jos.

— Muotohitteis, t. muotoseis, efter bitt tgde. — Sorissa, t. soassa. — Voiftu,

supistettu (contrat)erabt) pitäis olla "voitettu." — Väein, t. väkisin, väkisek. —
Viintupa. t. vihkitupaan. - Miakkan, t. miekoin. — Lutti, t. luhti (lofl) ylinen,

parvi. ' Jossa lienet llntu-parvl, niin se lehrä lentemään, nämät sanat luetaan

myös yhessä toisessakin vanhassa Runossa (Topeliuksen kootuksessa 2:sessa Osassa

6:11a p:lla). — Silkki, fibert. — Kairehtima, t. kutoma, n^irtab, broberab. — Vel-

jykkelnen. tämä sana näyttää olevan Viron kielestä, jolla se on vellekenne ja

vellikenne (veikkoinen). - Ota ohrilta orlls, tag bin ^ingft ifcdn fobrct. —
Irulta, taitaa merkihtee "iteiltä" (frdn grobben). — Ikä~llhanen, kuhutaan vanha

Hevoinen. — Maata-jalka, t. lyhyt-jalkainen. — Naera-mles taitaa m. y. k. lanko-

mies. — Lareltu, t. lavottu, jaettu. — Nasta, t. nappula.
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"Terve, nuori Naeramiehein!

"Kuinka Inkeri elää?"

'Hyvä Inkeris elää,

"Viikkokausi häitä juotu,

"Toinen lahjoja lareltu,

tio "Kolmas annettu antemia.'

87. Sääksm. Gottlund, Rllvalan

Helka (Otava 2 44-47). 1832,

Rirvala.
VI.

Annukaisen-Riino *).

Annukainen Neiro nuori,

Istu Turun sillan päässä;

Kaitti kaupungin Kanoja,

Neuvo Turun Neiroisia.

5 Nousi pilvi luotehesta.

Toinen lännestä läheni;

Se kuin lännestä läheni,

Se muutui Neiren haaksi;

Se kuin nousi luotehesta,

10 Se muutui kestin haaksi.

"Jo mun kesti kerran petti.

15

20

"Hukutteli huoran poika,

"Söi mun syötetyt Sikaini,

"Joi mun joulu-tynnöriini.

"Minun pieni pelto-paitain

"Tahto verkaista hametta,

"Minun verkainen hameeni

"Tahto vyötä kullattua,

"Minun vyöni kullatuini

"Tahto raskaita rahoja,

"Minun raskaat rahaani

"Tahto nuorta kauppamiestä,

"Minun nuori kauppamiehein

"Tahto männä muillen mail-

ien,

"Muillen mailien vierahillen.

"Puhui purjehen siaan,

87. *) Tästä Annikaisesta, ja hänen vieraan toivomisesta maiitaa myös se Runo pu-

ima, jota kuulin Juvalla laulettavan, ja joka alkaa: "Annikka soria Neito, istui saa-

ren sillan piässä, sekä istui että itki, iioti miestä onnellista, lykyllistä lyyret-

teli. Kulta mies merestä nousi," j. n. e. (Lue: Pieniä Runoja, Upsalassa 1818,

I. O. VI. josta se on uucsta painettu u. (Scf)röterin ^inni[c^e J}iunen p. 118) sa-

masta neijosta lausuupi toinenkin Runo, jota lauletaan Arkangelin liänissä, ja joka

alkaa: Annikk' oli soaren neiti, se oli poukkujen pesiä, voatehitten valkaista,

j. n. e. (lue: Topeliuksen Vanhanaikuisia Runoja, 2. O. 6. p.). Tästä arvaamme tä-

män asian tapahtuneen Suomenmaassa. Mutta Ruohtalaisissakin vanhanaikuisissa

lauluissa, hoastetaan samoo tarinata, yhessä laulussa kuin kuhutaan: ^ungfru-föp;

vaikka siinä ei nimitetä hänen nimeensä. (Siuenff. ^olf-Söif. 1. ^. p. 92). Mer-

killinen on myös että Saksan, Hollannin ja Englannin maissa lauletaan vanhuuesta,

yhestä prinsessasta nimeltä Anna, joka niin ikääu[!| sala-kähmessä vietiin pois vie-

raillen mailien, ja jota luultaan olleen yhön Englannin muinosen Kuninkaan tyttä-

ren, jonka veivät Meklenburgiin. Oisikohaan nämät Suomalaiset runot hänestä

puhuvia?

Kaitsea, irdiba, t)anb^QfiX)a. — Kaupunnin Kanoja, @tabcn§ ©tbnlicter, miga

'S)amcr. — Kesti, gäft, fremmanbe. Muutamissa paikoissa se merkihtee myöskin

"loisi, koturi," in^9§ning. — Pelto-paita, taita merkihtee sellaista aivinasta tehtyä
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"Kantoi hahteen kalunsa.

"Hikois' Hirvi juostuansa,

"Joi Hirvi janottuansa,

30 "Herantiestä lähtehä.

"Siihen kuolansa valutti,

"Siihen heiti haivenensa;

"Siihen kasvoi tuomu kaunis,

"Tuomuun hyvän herälmän;

"Karkais siihen kataja kaunis,

"Katajahan kaunis marja;

"Joka siitä oksan otti,

"Se otti ikuisen onnen;

"Joka siitä lemmen leikais,

35

40

45

öO

"Se leikais ikuisen lemmen.

"Jesuksen jätän siaani,

"Maaria hyvä majaini,

"Hyvä on toisten tullakseeni,

"Parempi palatakseeni

"Ennen tehruillen teloillen,

"Aluttoillen anturoillen.

"Kennenkäs on telat tekemät?

"Kennenkäs on anturat alo-

mat?

"Jesuksen on telat tekemät!

"Maarian on anturat alo-

mat."

Lönnrotin muistiinpanot.

88. Sääksni. Lönnrot S 52. 1831.

Rirvala.

Alku vlrji.

Ruvetkaamme, rohjetkaamme

Älkääs ääntämme hävetkö

Vaikk' on laplet laulamasla

Pikkulet pirilemäsiä

Heikot virret heittäellen

Annas mun käen kukata

Merihelmet helkytellen

mekkoa, jota Hämeessä ruukataan. - Herantiestä lähtehä, "Hera" kuhutaan sel-

laista pientä vesi-juottia, joka juoksoo kuikeroitteloo. Merkihteeköhään siitten että

Hirvi oisi juonut koko lähteen vesisestä tiestä, tahi että hään joi "Härän-tieltä läh-

teestä" (ifrdn täUan iniPib fatoägen). — Haivenet, t. hapenet, l)dr. — Siihen kuo-

lansa valutti, siihen heltl haivenensa, osottaa ikään kuin Hirvi kovasta juok-

susta ja janosta, oisi juonut ihtiensä kuoliaksi. — Tuomu, t. tuomi. — Lemmen,
\\)da, lUQtgdng. — Joka siltä lemmen lelkkals, ban fom bcri ffar fin \y)d<x. —
Tehruillen, t. tehtyillen. — Tela, t. rakkineet, bottcn, unberrebe, grunbftäUning. —
Aluttoillen, pitäis olla Alutetulllen.

Q~-nd.

^ Lönnrot kirjotti Rirvalan Helkavirret muistiin Sääksmäessä marrask. 20 p.

1831. Tässä julaistavat S-kokoelmassa säilyneet muistiinpanot eivät kuitenkaan

näytä alkuperäisiltä, kansan suusta kirjotettaessa syntyneiltä, vaan puhtaaksi kirjote-

tuilta. Niihin on Lönnrot tehnyt myöhemmin muutoksia ja lisäyksiä, jotka julais-

taan tässä erikseen ensin kirjotettua muistiinpanoa noudattavan runotekstin jälkeen

käyttäen seuraavia julkaisutapoja: l:o kun korjauksia ja muutoksia säkeissä on tehty

päälle tai yläpuolelle poistamalla aikaisempia muotoja osotetaan se kursivoituna ha-
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Sakfan pähkinät fanellen

Ruotsin Tuokkosten puheilla

10 Turun urvut uikaellen

Vääty vaske vaikaellen

Käykääm fiukkufet fiveellä

Mataroille morfiameks

Tehkäämme (inistä liltaa

lö Uikasme^ punanen porras

Jumaloihin mennäklemme
Jumaloihin puhtailihin

Tuokaam fieltä leula täyli

Mataroita markka vakka

Muutokset ja korjaukset sekä

lisäykset edelliseen

:

1. [Ruvetk]5[amme, rohjetka]5[m-

me]-

1 a. Kauniissa joukossa

2. [Äikäs ä. h.]

5. [H. V. heittä]y6c[ll]cT-^

[H. V.] heittaejillse

7. [M. helkytell]^

8. [S. p. fanell]a

9. [R. ruokosten puhella]

10. [T. u. uik]k[aell]a

11. [V. V. vaik]k[aell]a

12. [Käykäm L] sinelle

13. [M. morfiameks]/

14. [Tehkä]5|me [\n\\nen [filta]

18. [Tuokam f. feula]n [t.]

19. [M. mark]an [v.]

89. Sääksm. Lönnrot S 53. 183L
Rirvala.

Matalenan Virfi.

Matalena neito nuori

Kauan fe kotona kasvo

Kauan kasvo, kauas kuulu

Tykönä hyvän ifänfä

ö Kansfa armaan emonfa

Palkit, polkit permantonfa

Hänen korko-kengillänfä

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hieno helmallanla

10 Toifen hirren päänfä päältä

Hänen kulta kruunullanfa

Rautailen rahin kulutti

Astioita pestesfänfä

Kulman pöydästä kulutti

15 Hopia-päällä veitelläniä

Matalena neito nuori

Meni vettä lähteheltä

Kulta kiuluinen kädesfä

kasten ulkopuolella; 2:o ellei aikaisempia kohtia ole poistettu, ovat muutosehdo-

tukset kursivoimatta; 3:o kun säettä on useampaan erään muutettu, julaistaan muu-

tokset siinä järjestyksessä, kuin ne näyttävät käsikirjotukseen tehdyn; 4:o milloin sel-

vyys ei välttämättä vaadi, on hakasiin otettu vain alkup. säkeen sanojen alkukirjai-

met; 5:o jos säe on muutettu vain kirjaimia pois pyyhkimällä, julaistaan säe haka-

sissa muutetussa asussa muutetut sanat kursivoituina; 6:o kun säe on kokonaan

uudelleen laadittu ja edellinen poistettu, julaistaan se kursivoituna; ellei edellistä

ole poistettu, painetaan vaihtoehtoinen säe kursivoimatta ; 7:o alkup. säkeitten vä-

liin lisätyt säkeet on merkitty kirjaimilla a, b, c jne. sekä sen säkeen nr:lla, jonka

jälkeen ne ovat kirjotetut.

88. 1 Tätä puhtaaksikirjotettua kappaletta kirjottaessaan Lönnrot on alottanut

tässä säkeessä Jama-, korj. päälle. — ^ Epätarkka korjaus, ilmeisesti tarkotettu:

Ruvetkasme, rohjetkasme. — ^ ö? ä:n merkkinä.
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Kultakorva kiuluilesfa

20 Katteli kuvan [ianfa

Ohoh minua neito parka

Pois on muoto muuttununna

Kaunis karvana kadonunna

Eipä kiillä rintakisko

25 Eikä hohda pää hopeani

Jefus paimenna pajusfa

Karjalaisia kaskimaisfa

Ano vettä juodaklenla

Ei oi mulla astiata

30 Ei oi kannuni kotona

Pikarit pinona vieris

Kannut halkona kalifi

Mitäs puhut Suomen fulha

Suomen fulha, maiden orja

35 Iläni ikäinen paimen

Ruottin ruodolla elänyt

Kalan päillä kasvatettu

Karjalaisia kaskimaisfa

„Sis mä lienen Suomen
fulha

40 Suomen fulha maiden orja

Ifäfi ikäinen paimen

Ruottin ruodolla elänyt

Kalan päillä kasvatettu

Karjalaisia kaskimaisfa

45 Ellen mä elkiäs sanelen"

„Sano kaikki mitäs tiedät"

„Kusfas kolme poika lastas

Yhden tuiskafit tulehen

Toifen vetkafit vetehen

50 Kolmannen kaivoit karkeefe-

hen

Sen kuin tuiskafit tulehen^

Siit' olis Ruottisfa ritari

Sen kuin vetkafit vetehen

89. 1 Säkeiden järjestys merkitty muu

Siit' olis herra täällä maalla

55 Sen kuin kaivoit karkeefeen

Siit' olis pappi paras tullut"

Matalena neito nuori

Rupes vasta itkemähän

Itki vettä kiulun täyfi

60 Pefi Jefukfen jalahat

Hiukfillanfa kuivaeli

„Ittepä lienet Herra Christus

Kus mun elkeni fanelit

Pane minua Herra Jefus

(15 Pane minua minkäs tahdot

Soihin maihin portahikfi

Jaloin päällen käytäväkfi

Joka tuulen turjotella

Laajan lainehen ladella.

Muutokset ja korjaukset sekä li-

säykset edelliseen:

6. [Palkit, polki perman]nosta

[P. p. permanno]/[sta]

23. [K. karvan]/ [kadonii]

[K. k.] karunna

25. [E. h. p. hope]e[niJ

27. [K. kaski]5[maisfa]

31. [P. p. vieri]/^

32 a. Pistsepses pivosi tseysi

b. Kahmalossa kanniksella

35. [Ifän]s8e [i. p.]

36. [Ruojti [ruodo]/[lla e.]

38. [Säe pantu sulkumerkkeihin)

44. [Sulkumerkkeihin pantu]

45. [E. m. e. sanel]/£?["]

47. [Kasfa k. p. 1.]

62. ["I. 1. H.] Jesus

65. [P. m.] minne [t.]

67. [J. päälljcF [k.]

67 a. Joka porton polkiella

tettavaksi: 51, 54, 53, 56, 55, 52.
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90. Sääksm. Lönnrot S 54. 1831.

Rirvala.

Ingerin Virfi.

Lalmanti ifo ritari

Varas fe vakuun neidon

Anto kättä kätkyelle

Ifon kimpun kihlaeli

ö Suurin lormukiin lunasti

Kokotteles vuotta viifi

Vuotta viifi vuotta kuuH

Kansia kahdekfan kefeä

Ynnä yhdekfän fuvea

10 Vuoli kaufi kymmennettä

Kunfa kuulet kuolleheni

Kaiketi kadoneheni

Ottakoos uroo parempi

Älköfä parempatani

i.ö Älköfä pahempatani

Ota muuton muotohittes

Erikki vähä ritari

Valhekirjat kannatteli

Valhekirjat kiiruhulta

20 Lalmanti fe on fodisfa voitu

Pantu maahan paineloisfa

Väen vietiin viintupahan

Väen kihlat annettihin

Väen ei vihille laatu

25 Eikä miehin eikä miekan

Eikä uljasten urosten

Eikä vaimojen valiten

Eikä neitfen kauneuden

Ingeri fe ihana neito

30 Istu fe lutin folasfa

Sekä istu että itki

Katto itään, katto länteen

Katto poikki pohjafehen

Näki kykkären merellä

90. 1 Pyyhitty.

.'{5 Josfa lienet lintuparvi

Niin fä lähde lentämähän

Josfa lienet kalaparvi

Niin fä vaipunet merehen

Josfa lienet Lalmantini

40 Laske purtes valkamahan

Mistäs tunnet Lalmantikfes

Tunnen nasta tunnen purtesta

Kahden airon laskemasta

Toinen puoli uutta purtta

45 Toinen filkkiä finistä

Silkki Ingerin kutoma

Kauan neidon kaidehtima

Minun nuori veljykäifen

Ota ohrilta ohrifi [!]

50 Idulta ikälihani

Maata jalka maltahilta

Aja vasta Lalmantia

Terve nuori näädä miehen

Kuinka Ingeri elääpi

55 Hyvin Ingeris elääpi

Viikkokaufi häitä juotu

Toinen lahjoja ladeltu

Kolmas annettu antimia

Muutoksia ja lisäyksiä edelliseen

:

\. [Säe pyyhitty]

1 a- Inkeri ihana neito

2. [V.] [V. n.]

2 a. Lalmanti iso ritari

3. [A. k. kätkye]^55CP

12. [K. kado]Ä2[eheni]

22-3. [Säkeet numeroitu päinvastaiseen

järjestykseen.]

41. [M. tunnejn [Lalmantijni

42. Tulennasta tunnen purren

43. Laivan ^
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Tulennasta [laskemasta]

44. Uus on toinen purjepuoli.

91. Sääksm. Lönnrot S 55. 1831.

Rirvala.

Annikaifen Virfi

Annikkainen neito nuori

Istu turun fillan pääsfä

Kaitti kaupungin kanoja

Neuo Turun neitofia

5 Nouli pilvi luotehesta

Toinen lännestä läheni

Se kuin noufi luotehesta

Se muuttu neitte hakfi

Se kuin lännestä läheni

10 Se muuttu kesti hakfi

Jo mun kesti kerran petti

Söi mun fyötetetyt [!] fikani

Joi mun joulu tynnyrini

Hukutteli huoran poika

15 Minun pieni pello paitan

Tahto verkaista hametta

Minun verkainen hamehen

Tahto vyötä kullatuista

Minun vyöni kullatuinen

20 Tahto raskaita rahoja

Minun raskaat rahani

Tahto nuorta kauppamiestä

Minun nuori kauppamiehen

Tahto mennä muille maille

25 Muille maille vierahille

Puhu purjehen fiahan

Kanto hahtehen kalunfa

Hikos hirvi juostesfanfa

Joi hirvi janottuanla

30 Heranteesta lähtehestä

Sihen kuolanfa valotti

Sihen heitti haivenenfa

Kasvo fihen tuomo kaunis

Tuomoon hyvä hedelmä

35 Karkas lihen kataja kaunis

Katajahan kaunis marja

Joka fiitä ok[an otti

Se otti ikäfen oklan

Joka liitä lemmen leikkas

40 Se leikkas ikälen lemmen
Jefuklen jätän liaani

Marian hyvän majaani

Hyv' on toiste tullakfeni

Ennen tehdyille teloille

45 Aiotuille anturoille

Kenenkä telat tekemät

Jeluklen telat tekemät

Marian anturat alomat

Hyv' on toiste tullakfeni

50 Parempi patatakfeni[!]

Muutoksia ja lisäyksiä edelliseen

:

8. [S. m. n. ha]a[kfi]

[S.] tulepi [n.] laiva

10. [S. m. k. ha]a[kfi]

[S.] tulepi [k.] laiva

10 a. En mse kiitse kesti haasta

30. [Her]ä[nteesta 1.]

Nämät kolme virttä lauletaan nei-

doilta Ridvalasfa Helka juhlalla. Joka

radin välillä fanotaan:

kauniisfa joukosfa.

Ridvalasfa 20 päivä Marras-

kuusfa V. 1831.

Elias Lönnrot.
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Tuntemattoman henkilön muistiinpanot

92. Sääkstn. Tuntemattoman hen-

kilön muistiinpano, Suom.

Kirj. Seuran arkisto I F 2 8a.

Rirvala.
Alku Sanat —

Ruvetkasme, Rohjeskame,

kaunisfa Joukos/

Elkäs eäntäme hävetkö —
Vaik on Lapset laulamasla,

ö Pikkufet Pirifemäsiä,

Hejkot wirret hejtäjillä,

Annas mun ke'än kukatta

Tehkäm me Siniltä Silda,

Ujkame puuaita porrasta

10 Jumalojhin menäxämme
Jumalojhin puhtajlen;

kaunisfa joukos.

93. Sääksm. Tuntemattoman hen-

kilön muistiinpano, Suom.

Kirj. Seuran arkisto I F 2 8b.

Rirvala.
Matalenan Runo.

Matalena neiro nuori,

Jumal on kaunisfa joukos —
Kauvan fe kotona kafvoi,

Kauvan kafvoi, kauvas kulu

5 Tykönä hyvän Ifäns

Kansfa Arman Ämonsfa,

Polki Palki permanojta

Hirren kynnyftä kulutti

Hänen hjenon Heimola

10 Tojfen hirren Päänfä päältä

Hänen kulta krunulanfa

Rautanfa Rahin kulutti

- Tämä käsikirjotus näyttää olleen LÖNNROTin hallussa hänen Kanteletarta toi-

mittaessaan (vrt. Krohn, Kantelett. tutk. 1 7). Hän lahjotU sen Suom. Kirj. Seu-

ralle lokak. 28 p. 1872 muiden runokäsikirjotusten mukana. Sen kirjottaja on tois-

taiseksi tuntematon henkilö, joka ortografiasta päättäen on tehnyt muistiinpanonsa

viime vuosisadan ensimäisinä vuosikymmeninä. Muistiinpanon kirjottajaksi on m.m.

luultu pastori W. Anderssonia, joka tuomari Aug. Bläfieldin tiedonannon mukaan

kirjotti B:n 1845 tai 1846 tekemät alkuperäiset muistiinpanot puhtaaksi kirjapainoa

varten. Sekä B:n alkup. muistiinpanot että puhtaaksikirjotettu kappale joutuivat

A. Yareliukselle, joka toimitti painosta 1846 „Ritualan Helka-virret pränttäytetyt Hä-

meen kansan Ystäviltä" (ks. siv. 83). Vareliukselta luultiin käsikirjotuksen joutu-

neen Lönnrotille. Yksin se seikka, että käsikirjotus oli Lönnrotilla jo Kanteletarta

toimittaessa — siis viimeistään 1840 — riittää kumoamaan koko otaksuman.

AuG. BLÄFiELDin ja A. R. Niemen asiaa valaiseva kirjevaihto säilytetään SKS:n ar-

kistossa yhdessä runokäsikirjotuksen kanssa.

92. 1 Säe on alkup. käsikirjotuksessa edellisen vieressä oikealla; sen alle, kol-

mannen säkeen oikealle puolen on kirjotettu: do äo, ja tämän alle kunkin seuraa-

van säkeen viereen aina 10:nteen säkeeseen saakka on vedetty samaa merkitsevä,

vaakasuora viiva. 12. säe on kirjotettu ll:nnen oikealle puolen.

93. 1 Säe on kirjotettu edellisen säkeen viereen oikealle; sen alle, 3:nnen oi-

kealle puolen on kirjotettu: do do, ja tämän alle kunkin seur. säkeen viereen aina

14:nteen saakka on vedetty samaa merkitsevä vaakasuora viiva. 15:nnen ja 16:nnen

säkeen oikealle puolen on taasen kirjotettu: do do, kumpaankin, ja kahden seuraa-

6
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15

20

:',()

85

Aition fa pältesfä —
Kulman Pöydältä kulutti

Hopia pääle vejtellenfä.

Oho! minua neiro parka

Meni vettä lehdeltä

kulta kjulu kedäfänfä —
Kulta korva kjulusasfa —
Jumal on kaunisla joukos

Katteli kuva Sijansla —
Oho! minua neiro parka

Pois on muoton mutunu

Kaunis karva kadonu

Ej pä kiile Rinda kiskon

Ej kä hohta pää hopen

Jelus paimenen pajusfa

Karjalajfa kaskismajfa

Anno wettä joudaxenfa;

Mittäs puhut Suomen Sulha?

Mittäs puhut maiden Orja?

Ilänlä ikänen Paimen —
Siis me lienen Suomen Sulha

Siis me lienen majden Orja

Ifäni ikänen Paimen —
Ruotin Ruodalla elänu

Kalan pääle kaivatettu

Ellämene Elkiäs lanelle

Sano kaiki mitäs tjedät, —
40 Kusia kolme pojka lastas?

Yhdän tuiskalit tuleen —
Siit olis Herra teliä maala

Tojlen wetkalit wetteen,

Siit olis Pappi paras tullu

45 Kolmanen kaivot karkelän

Siit ollis Ruotisla Rittari —
Itte pas liene- Herra Chriltus

Kus mun Eikani Sanelli

Pane minua minkäs tahdot

50 Soihin maihin portaixi,

Jumal on kauniisla joukos

Jaloin päale-^ käutewäxi

Joka tuleen turjotella

Lajan Lainen ledella.

55 Jumal on kaunisla joukos -

94. Sääksm. Tuntemattoman hen-

kilön muistiinpano, Suom.

Kirj. Seuran arkisto IF2 8c^.

Rirvala.

Ingerin Runo.

Ingeri ihana neiro —
kaunisla joukos-

Varras Ie vakuu neiro

van (17— 18) oikealla puolen on vaakasuora viiva. Säe 19 alkaa käsikirjotuksen toi-

sen nelitaitteisen sivun. Sen oikealle puolen on 20. säe kirjotettu ja tämän alle taa-

sen: do do -r- ja siitä alaspäin kunkin seuraavan säkeen viereen oikealle on ve-

detty vaakasuora viiva. Säe 50 alkaa 3:nnen sivun. Sen vieressä oikealla on 51

säe, jonka alapuolella, kahden seuraavan säkeen oikealla puolen on viiva entiseen

tapaan. Säe 55 on kirjotettu edellisen oikealle puolen. — - Alettu kirjottaa: oi —

,

pyyhitty. — ^ Kirjotusvirhe, p.o. pääle.

94. 1 Valokuvajäljennös alkuper. käsikirjotuksen viime sivusta on julaistu tämän

osan alussa, sisältäen tämän toisinnon säkeestä 28 alkaen loppuun. — - Säe kirjo-

tettu edellisen viereen oikealle. Sen alap.: do do ja tämän alap. kunkin seur. sä-

keen oikealla puolen vaakasuora viiva 25:nteen säkeeseen saakka. — Säe 27 on

26:nnen vieressä oikealla. Säe 29 on kirjotettu 28:nnen oikealle puolelle 4:nnen si-

vun ylälaitaan. Sen alap. do do ja tämän alap. kunkin seur. säkeen oikealla puo-
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Anto kettä kätkejälle

Ifon kimpun kihlaille

Suuren Sormuxen lunasti

Eriki wähä Rittari

Lalmanti Sodisfa voitu

Pantu mahan paimen luisfa

Karjalajfa kaskis majfa

Waleh kirja kaneltelli

Waleh kirja kirnulta

Wä'en wiettin wihin tupaan

Ej wä'en wihilli Saatin

Ej kä Uljaften, ej kä Udolten

Ej kä vaimohen walitten

Ej kä neyten kauneutta

Ej kä mjelten, ej kä mjekon;

Ingeri ihana neiro

Utu Ie luttin Solasfa

Sekä iftu, että itki

Itki wettä kjulun täuden

Päii Jefuxen jalaat

Hjuxillanfa kuivaelli

Katto Itän, katto Lentän

Katto pojki Pohjafen —
kaunisfa joukos —
Näki kykkärän merällä,

kaunisfa joukos

30 Josfa liene Lindu parvi —
Misfä^ lehdät läntämen

Josfa liene kala parvi

Niinfä^ vaipunut meren

Josfa lienet Lalmantisfä

35 Laske purtes walkaman

Mistäs tunnet Lalmannixi?

Tunnen naftan, tunnen purten

Silkin Ingerin kutoma

Kauvan neiron kaidettima

40 Minä nuori welikäjfen

Otta Ohrilta Oris

Irulta ikä Lihani

Maata jalka maltahilta

Aja wafta Lalmantia

45 Kuing' Ingeri elä?

Hyvin Ingeris elä —
Wiko kaufi heitä juonu

Toinen lahjoja jaettu

Kolmas annettu antimia.

50 Kaunisfa joukos.

Anmärkning I fordna tider har den

vanliga refrain värit Jumala on kau-

nisfa joukos, men nu har Ordet Ju-

mala utelemnats, fedan Ortens Pre-

sterskap, af en illa förstädd Ortho-

doxie, anbefalt detfamma.

August Bläfieldin ja Antero Vareliuksen julkaisu:

Ritualan Helka-virret

^

Ritualan Helka-virret pränttäytetyt Hämeen kansan Ystäviltä. Hel-

singissä 1846.

Koska nykyisinä aikoina vanhat laulut ja leikit näkyvät vähenevän ja

unohtuvan kansassa semmenkin läntisillä Suomen mailla, on niiden, jotka

Ien vaakasuora viiva 48:nteen säkeeseen saakka. Säe 50 on 49:nnen vieressä oi-

kealla. — ^ Sana alkuperäisessä merkitty pilkkuviivalla ja samoin sen vieressä vasem-

malla vaihtoehtoiseksi tarkotettu: Niinfä. — ^ Ensin kirjotettu: Niinfän, -n pyyhitty.

1 „Helka-arkin" pohjana oli paitsi ennen Otavassa ja Kantelettaressa julaistuja



34 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

vijatointa huvitusta hyväksyvät, kojettaminen kirjoitettuna eleellä pitää' niitä

vähiä, jotka synty-paikoillamme vielä, niinkuin hämmenevä ehtoo-rusko,

muistuttavat menneitä aikoja. Semmoisia vanhuuden muisteita ovat nekin

leikit ja laulut joita Sääksmäjen Ritualassa on huvituksena pidetty ja He-

lan huutamiseksi kutsuttu. — Niille' Teistä, Rakkaat Maamiehet, jotka

ette itse' ole' olleet Ritualassa Helka-juhlaa viettäissä, annetaan tässä vähän

tietoa siitä. Tässä kirjoitamme niin, kuin sitä vietettiin vielä joku vuosi

sitten; nyt on jo ruvettu siinä yhtä ja toista laimin lyömään, esimerkiksi:

valkiata ei ole' näinä vuosina enää' ollut Helka-vuorella, niinkuin ennen.

Hela-tuorstaina eli' Helka-tuorstaina iltapuolella kokoontuivat entisinä ai-

koina Ritualan neitseet Raitin ristille', josta käsii-kädessä neljin viisin

rinnastusten läksivät laulellen kulkemaan pitkin kylän raitteja ja teitä, ja

viimeksi pysääntyivät Helka-vuorelle', joka on vähän ulkona kylästä. Täällä

viettivät vähän ajan leikeillä ja hypyllä Hela-valkian ympärillä, sitten pala-

sivat taasen joukossansa' kylään, jossa, jos vielä aikaa oli, leikkiä ja iloa

jatkettiin. Niin hypätessä kuin kulkeissakin lauleltiin näitä Helka-virsiksi

kutsutulta runoja. Näin tekivät jokaisena pyhä-ilta-puolena Pietarin päivään

asti'. Vanhaan aikaan eivät saaneet muut kuin puhtaat neitseet Helkaa

huutaa', sekä miehet että naidut vaimot ja raiskatut tytöt saivat vaan kat-

sella' kaukaa. Nykyisin sallitaan poikainkin seurata' myötä Helka-vuorelle'

leikitsemään, kuitenkin kulkevat he aina eri joukossa perässäpäin. — Kuinka

vanha tämä Ritualan juhla lienee, ei tiedetä'. Sen luullaan olleen mail-

man alvusta, ja Helka-runoja olevan Alku-kielelläkin. Helka on kaiketi*^

vanhuuttain ollut joku uhri-juhla, ja jälkeenpäin yhdistynyt tähän tarkoituk-

seksi erinomaisten tapausten muistossa pitäminen. Ritualaiset luulevat

Mailman lopun tulevan, tai' jos ei sitä, niin kuitenkin vainioitten kasva-

masta lakkaavan josei Helkaa juhlitettaisi^ Jos kaikissa maan paikoissa

olisi ollut tämmöinen luulo, niin eivät olisi vanhat ja huvittavaiset esi-

isäimme leikit jäänet unohdetuiksi, niinkuin monissa paikoissa on käynyt.

Runoja joita neitseet laulavat Helkaa viettäissänsä' on neljä, nim: Alku-

sanat, Mataleenan vesi-matka, Inkerin sulhot ja Annikan runo.

Helkavirsiä ylioppilas — sittemmin tuomari — August BLÄFiELDin muistiinpano,

jonka hän oli kirjottanut 1845 tai 1846 erään sokean ja hampaattoman eukon lau-

lun mukaan. B:n ilmotuksen mukaan (kirjeessä ^Ivi 1895, SKS:n arkisto I F 2 8)

käsikirjotuksen tarkasti Antero Varelius, minkä jälkeen arkki painatettiin B:n kus-

tannuksella. Kantelettaren mukaan on siihen tullut suuri joukko Lönnrotin lisää-

miä, epäkansanomaisia piirteitä. «Tuntemattoman" käsikirjotuksen suhteesta tähän

ks. aliv. 81. sivulla.
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95. Sääksm. Bläfield ja Vare-

lius: Ritualan Helka-virret.

1846.

Rirvala.

1. Alku sanatA

Ruvetkaamme rohjetkaamme

!

.... kauniissa joukos',-

Älkäs ääntämme hävetkö!

.... kauniissa joukos',

5 Vaikk' on lapset laulamassa,

.... kauniissa joukos',

Pikkuiset pirisemässä,

.... kauniissa joukos';

Heikot virret heittiöillä,^

10 ... . kauniissa joukos'.

Annas mun käjen kukuta',

.... kauniissa joukos',

Meri-helmet helkytellä',

.... kauniissa joukos',

1.5 Saksan pähkinät^ sanella',

.... kauniissa joukos'.

Ruotsin ruokoisten^ puhella',

.... kauniissa joukos',

Turun urvut uikkajoille',

20 .... kauniissa joukos',

Väätty vaski*' vaikkajoille','

.... kauniissa joukos'.

Käykän, Siukukset! sinelle',^

.... kauniissa joukos',

25 Mataroille' morsiameks,

.... kauniissa joukos',

Tuokan sieltä seulan täysi,

.... kauniissa joukos'.

Mataroita markan vakka,

30 .... kauniissa joukos'.

Tehkäämme sinistä siltaa,'^

.... kauniissa joukos'.

Uikaamme ^^ punanen porras,

.... kauniissa joukos',

35 Jumaloihin mennäksemme,
.... kauniissa joukos',

Jumaloihin puhtaisihin,

.... kauniissa joukos'.

1 Näillä rupeavat piikaiset aina Rai-

tin ristillä ikään kuin kehottaman

toinen toisiansa hilpiästi' laulamaan.
'^ Joka toinen värsy oli vanhuuttain

näin: Jumal' onkauniissajou-
kos'. Papit, joista moni entisinä

aikoina on tahtonut hävittää' kaik-

kia kansan vijattoniia huvituksia,

luullen niistä olevan Jumalisuudelle'

vahinkoa, ovat kannustaneet Ritua-

lan Helkaakin. Ovat syyttäneet sitä

pakanalliseksi ja Jumalan nimeä hä-

väiseväksi ja kieltäneet kiveen ko-

vaan Ritualan neitseitä edes Juma-

lan nimeä mainitsemasta, koska ei-

vät saaneet Ritualaisia peräti' heittä-

mään vanhoja tapojansa'. Ruunun

palveliat ovat myös kokeneet estää'

Helan viettämistä, sanoen valkian

tekemisen olevan vaarallista, vaikka

Helka-vuori on vainioitten keskellä

varsin erillänsä' sekä kylästä että

metsästä. Ritualaiset ovat kuitenkin

pitäneet pintaansa' näihin aikoin

saakka, muualla sitävastaan ovat

vanhat vijattomat leikit ja huvitukset,

pelvosta pappeja ja Ruunun miehiä,

vähentyneet vähenemistänsä' ja kuka-

ties viina-pottuin ja muitten pahen-

nusten viljeleminen juuri sentähden

enäntynyt.

^ «Heikot ovat virret heit-

tiöillä." Heittiö merkitsee taval-

lisesti' lasta, joka on äiti Itän-

sä' heitetty pois, mutta tässä

ylenkatsottua huonoa laula"

jaa, joksi piikaiset kutsuvat itsiänsä."

^Sanoista: „Me'ri-hel met" ja

»Saksan pähkinät," näkyy Ri-
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tualan neitoisilla ennen mailmassa

olleen Helkaa huutaissa pieniä ulko-

maalta ostettuja kulkusia tai' muita

soitto-koneita, joiden helinää laulun

mukaan taivuttivat.

ä «Ruotsin ruokoiset" merkit-

sevät Ruotsissa tehtyjä huiluja, sillä

ruovoista tehdään huiluja.

^ „Väätty vaski" sama kuin:

valmiiksi tehty vaski kone',

torvi tai muu.

' »Vaikka ja" sama kuin vaike-

roitsia.

^ Sini on sama kuin sininen;

esimerkiksi Sini kukka sama kuin

sininen kukka. Neitoiset sanoivat

menevänsä' Sinelle' lähteissänsä'

kylästä kedoille' ja ahoille', joilla

selkiässä sinisessä ke vä'-il mas-

sa leikitsivät kukkaisilla, tieten sini-

silläkin, niinkuin Kirsi-kukilla

(Anemone hepatica), Kurjen kel-

loilla (Campanula) tai' S i n i-s i rk-

kusilla (Myosotis) kaunistetuilla

paikoilla.

^ Näkyy olleen vanhaan aikaan ta-

pana heitellä' kukkia sekä sinisiä

että punasia tielle', että niitä oli

varsin siltana ja portaana, Jumaloi-

hin mennessä. Sana: Jumaloihin
on merkinnyt jotakin pyhää siaa,

johon neitseet pujetettuna mataroilla

ja muilla hyvänhajaavilla ruohoilla

vajelsivat kaunistain tietänsä' sini-

sillä ja punaisilla kukkaisilla. Tämä
pyhä sia taisi pakanallisuuden ai-

kana olla' eräs Uhripaikka, taikka

paavilaisuuden aikana joku Neitsy'-

luos ta ri.

1*^ »Uikaamme punanen por-
ras" taitaa olla' sama kuin: kulke-

kaamme punasta porrasta, taikka lie-

nee uikaamme sama kuin ui kat-

ka am me, laulakamme, laulain teh-

käämme.

96. Sääksm. Bläfleld ja Vare-

Liiis: Ritualan Helka-virret.

1846.

Rirvala.

2. Mataleenan vesimatka.^

Mataleena neito nuori '^

Kauvan se kotona kasvoi,

Kauvan kasvoi, kauvas kuului,

Tykönä hyvän isänsä",

5 Kanssa armahan emonsa'.

Palkin polki permannolta

Hänen korko-kengillänsä'.

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hieno-helmallansa',

10 Toisen hirren päänsä' päältä

Hänen kulta-kruunullansa';

Kultaisen rahin '^ kullutti

Astioita pestessänsä'.

Kulman pöydästä kulutti

15 Hopia-päällä veitsellänsä'.

Mataleena neito nuori

Meni vettä lähteheltä,

Kulta-kiulunen kädessä,

Kulta-korva kiulusessa;

20 Katseli kuvan sioa:

„Ohoh minua neito parka!

Pois on muoto muuttununna.

Kaunis karvani kadonnut;

Eipä kiillä' rinta-kisko,^

25 Eikä hohda' pää-hopeeni,

Niinkuin kiilti tois-kesänä.

Vielä hohti mennä vuonna."^

Jesus paimenna pajussa,

Karjalaisna kaski-maissa

30 Ano vettä juodaksensa':

„Annas vettä juodakseni."

„Ei 00' mulla astiata.

Ei oo' kannuni kotona."
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40

45

.50

CO

(35

Pikarit pinona vierit,

Kannut halkoina kalisit.

„Pistäppäs pivosi täysi,

Kahmalossa kanniskele"".

„Mitäs puhut Suomen sulha,

Suomen sulha maitten orja,

Isäni ikuinen paimen,

Ruoti-ruodoilla elänyt,

Kalan päillä kasvatettu,

Karjalaisna kaski-maissa!"

„Siis mä lienen Suomen
sulha.

Suomen sulha maitten orja,

Isäsi ikuinen paimen,

Ruoti-ruodoilla elänyt.

Kalan päillä kasvatettu,

Karjalaisna kaski-maissa;

Ellen elkiäs sanele'".

„Sano' kaikki mitäs tiedät!"

„Kussa kolme' poika-lastas?

Yhden tuiskasit tulehen,

Toisen vetkasit vetehen,

Kolmanen kaivoit karkeeseen.''

Sen kuin tuiskasit tulehen,

Siit' olis Ruotsissa ritari;

Sen kuins vetkasit vetehen,

Siit' olis herra tällä maalla;

Sen kuins kaivoit karkeese-

hen,

Siit' olis pappi paras tullut."

Mataleena neito nuori

Rupes vasta itkemähän,

Itki vettä kiulun täyden,

Jesuksen jalat peseepi,

Hiuksillansa' kuivaeli:

„Itseppä lienet Herra Jesus,

Kuins mun elkeni sanelit. —
Pane' minua Herra Jesus,

70 Pane' minua minkäs tahdot.

Soihin, maihin portahiksi,

Portojen poljettavaksi! —
Pane' minua Herra Jesus,

Pane' minua minkäs tahdot,

75 Silloiksi meren selälle',

Lahopuiksi lainehille'.

Joka tuulen turjotella','

Joka lainehen lajella!

Pane' minua Herra Jesus,

80 Pane' minua minkäs tahdot,

Tunke' hiiliksi tulehen,

. Kekäleiksi valkiahan,

Joka tulen tuikutella',

Valkiaisen vaikutella'!"

1 Tämä runo lienee syntynyt Ristin

opin maaiian levitessä. Paavilaisten

tarinoita Maria Magdalenasta ovat

Suomalaiset paremmin muistaaksen-

sa' runoksi sovitelleet. Lienee Suo-

messakin ollut joku tällainen tapaus,

joka ollee saattanut Mataleenan ru-

non laulettavaksi joka vuosi Ritua-

lassa tyttölöille' varoitukseksi.

- Sekä tässä että seuraavissa Ru-

noissa lauletaan niin kuin ensimmäi-

sessäkin joka toiseksi värsyksi sa-

nat: »kauniissa joukos", näin: Ma-

taleena neito nuori, Kauniissa jon-

kos'-=', Kauvan se kotona kasvoi. Kau-

niissa joukos', Kauvan kasvoi, kau-

vas kuului. Kauniissa joukos', j.n.e.

3 „Rahi" taitaa tässä olla' sama

kuin muuri-penkki.
^ „Rinta-kisko sama kuin rinta-

solki.

^ Näin saneli Mataleena omantun-

non vaivasta, tieten etteivät neitseen

96. * Painovirhe, p.o. ioiikos'.
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kaunistukset sopineet hänelle', joka

oli salaa synyttänyt ja tappanut

kolme' poikaa.

ö „Karkeeseen" sama kuin kan-

kaaseen.

' „Turjotella" sama kuin heilutella'.

97. Sääksm. Bläfield ja Vare-

lias: Ritualan Helka-virret.

1846.

Rirvala.

3. Inkerin sulhot.

Inkeri ihana neito

Varasi vakuhun naida'.^

Laalmanti iso ritari

Anto kättä kätkysehen,-

5 Isoin kimpuin kihlaeli,

Suurin sormuksin lunasti*":^

„Kokottele' vuotta viisi,

Vuotta viisi, vuotta kuusi.

Sekä seitsämän kevättä,

10 Kanssa kahdeksan keseä,

Ynnä yhdeksän suvea,

Talvikausi kymmenettä;

Kuinsa kuulet kuolleheni

Ottakas uros parempi,

15 Älkössä pahempatani,

Älkössä parempatani,

Ota' muuton muotohittes"

Erikki vähä ritari

Valekkirjat kannatteli,

20 Valekkirjat kiiruhulta:^

„Lalmantis on sodissa voittu,^

Pantu maahan paineluissa."

Inkeri ihana neito

Väjin vietiin vihki-tupaan,

•1-0 Väjin kihlat annettihin,

Väjin ei vihille' saatu,

Eikä miehin, eikä miekoin.

30

35

40

45

50

60

Eikä uljasten urosten,^

Eikä vaimoin valituitten.

Eikä neitten kaunukaisten.

Inkeri ihana neito

Istu se luhtin solassa,

Sekä istu, että itki.

Katso idän katso lännen.

Katso poikki pohjasehen.

Näki kykkären merellä:

„Jossa lienet lintu-parvi.

Niin sä lähde' lentämähän;

Jossa lienet kala-parvi.

Niin sä vaipunet vetehen;

Jossa lienet Lalmantini,

Laske' purtees valkamahan."

„Mistäs tunnet Lalmantik-

ses"?

»Tunnen nastat, tunnen pur-

teet.

Kahden airon laskennosta;

Tulennosta tunnen purteet,

Tulennosta laskennosta,

Toisen puolen purtehesta,

Uusi on toinen purjeppuoli,

Toinen silkkiä sinistä,

Silkki Inkerin kutoma,

Kauvan neidon kaidehtima.

Minun nuorin veljyeni!

Ota' ohrilta oriisi,

Iduilta' ikä-lihanen.

Maata-jalka maltahilta

Aja' vasta Lalmantia."

„Terve nuori näälämiehein!^

Kuinka Inkeri elääpi"?

„ Hyvin Inkeris elääpi:

Viikkokausi häitä juotu.

Toinen lahjoja ladeltu

Kolmasi on kuoletettu"^
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^ »Varasi vakuhun naida" on sama

kuin: Rupesi varhain, jo vavussa, nai-

maan.

- Kätkynen sama kuin kehto.

Tässä ymmärretään että Laalmanti

anto kättä Inkerille' kehtoon.

^ Naimista sanottiin ennen mail-

massa neidon lunastamiseksi
elikkä ostamiseksi.

^ ..Kiiruhulta" sama kuin kii-

ruusti^
^ „Voittu on sama kuin voi-

tettu.

^ Ei saatu uljasten urosten eikä

vaimoin, eikä, neitten väjellä.

' Idut merkitsevät tässä oraita

tai* muuta henttua hevosen ruokaa.

^ „Nääl äm ieheni" on sama

kuin vaimoni veli.
'•^ Tämä Runo loppuu niin type-

rästi' että näkyy olevan katkastun

kesken, ja loppu jätetyksi laulamata'.

Kummoinen tämän oikia loppu olisi,

emme tiedä"; arvelemme kuitenkin

Lalmantin kuultuansa' morsiamensa'

häitä juoduksi äkkinäisestä hämmäs-

tyksestä ja kiukusta syösneen johon-

kin tapaturmaan, ennen kuin ennätti

sada' tietä' kuinka uskollinen kih-

lattunsa' vieläkin oli. Kukaties päätti

Inkeri sitten päivänsä' kauhialla su-

rulla ylkänsä' onnettomuudesta. Täm-

möiset kovat tapaukset liikuttavat

useimmin kuin iloiset lähimmäisten

sydämmiä niin, että pj^syvät juhlal-

lisessa muistossa vielä jälkeensynty-

vissäkin miespolvissa. Näyttää juuri

kuin Ritualan neitoin surkuttelevai-

suus Inkeri raukkaa olisi ollut niin

suuri, etteivät itkultansa' voineet

laulaa' loppuun asti', josta syystä ta-

pauksen jälkimäisen osan näyttää jo

vanhuudesta aina jääneen kertomata'.

98. Sääksm. Bläfieldja VäreUus:

Ritualan Helka-virret. 1846.

Rirvala.

4. Annikan runo.

Annikainen neito nuori

Istu Turun sillan päässä;

Kaitsi kaupungin kanoja,

Neuvo Turun neitosia.

5 Nousi pilvi luotehesta,

Toinen lännestä läheni.

Joka nousi luotehesta,

Se tuleepi neiden haaksi;

Joka lännestä läheni,

10 Se tuleepi kestin^ haaksi.

„Emmä kiitä' kestin hahta:

Jo mun kerran kesti petti,

Haukutteli huoran poika.

Söi mun syötetyt sikani,

15 Joi mun Joulu-tynnyrini,

Jätti pienen pellaspaidan.

Minun pieni pellaspaita

Tahto verkaista hametta;

Minun verkanen hameeni

20 Tahto vyötä kullattua;

Minun vyöni kullattuni

Tahto raskaita rahoja;

Minun raskahat rahani

Tahto nuorta kauppamiestä;

25 Minun nuori kauppamiehen

Tahto mennä' muille' maille',

Muille' maille' vierahille';

Kanto hahtehen kalunsa'.

Tuli tuuli tuolta maalta,

30 Puhu^ purjehen siahan.

Itse' istu laskemahan,

Sano kerran mennessänsä':

„„Jesuksen jätän siaani.

Hyvän Maarian majahan;
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35 Hyv' on toisten tullakseni,

Parempi palatakseni

Ennen tehdyille' teloille',

Aiotuille' anturoille'.""

Kenenkä telat tekemät,

40 Kenen anturat alomat?

„„Jesuksen telat tekemät,

Maarian anturat alomat.""
'"^

1 „Kesti" sama kuin vieras.

2 „Puhu" on tässä sama kuin pu-

heli elikkä puhalsi.
3 Tässä runossa lauletaan myöskin:

Hikois hirvi juostessansa',

Joi hirvi janottuansa'

45 Heränteestä lähtehestä;

Siihen kuolansa' valotti.

Siihen karvansa' karisti.

Siihen heitti haivenensa';

Siihen kasvo tuomi kaunis,

50 Karskasi kataja kaunis,

Tuomehen hyvä hedelmä,

Katajahan kaunis marja.

Joka siitä oksan otti,

Se otti ikusen onnen;

55 Joka siitä lehden leikkas,

Se leikkas ikusen lemmen.

Jos nämät värsyt alku-myöden ovat

tästä runosta, niin on tieten paljo

värsyjä jäänyt unohdukseen; sillä nä-

mät eivät sovi' kohdastansa' edelli-

siin, vaan on ajatteleminen olleen

joitakuita jo ennen meidän aiko-

jamme kadoneita väli-värsyjä, joita

myöden virsi taisi kulkea edellisistä

näihin järjellisen sisällepidon kat-

keemata'. — Mitä kerran kadonnut

on ei saada' takaisin; mutta jos it-

seltämme panemme muutaman sa-

nan, niin saamme runon juoksemaan

yhdessä jaksossa näin:

„ „Jesuksen telat tekemät,

Maarian anturat alomat:

Jesus myötä matkalleni,

Maaria takaisin tuoman." "

Eipä Herra häntä tuonut

Eikä Emo palattanut."

Annikainen neito nuori

Istu Turun sillan päässä.

Sekä istu että itki,

Odotteli outo-miestä.

Kulta-mies merestä nousi.

Rikas Ruotsista palaava.

Hänen otti hahtehensa',

Alukseensa' Annikaisen,

Kauvas vei sen muille' maille'

Kauvas Saksan saariloihin.

Annikka soria neito

Istu saaren sillan päässä,

Oli paltinan pesiä,

Vaattehitten valkasia.

Ikävysty aikojansa',

Oudostu elämätänsä':

„Ohoh sulo Suomen niemi

Rakastettu rauha-paikka!

Aina muistan murheissani,

Ikävöitsen itkusuuUa

Ihanaista isän kotoo,

Emon lempiätä laksoo;

Siellä lasna leikitselin.

Juoksentelin joutilaisna;

Siellä poimin puolukoita,

Mansikoita mäki-maailta [!);

Siellä kaitsin karitsoita

Avaroilla ahosilla;

Peuralla ajelin aina.

Reessä hirven hienokarvan:

Hikois hirvi juostessansa'.

Joi hirvi janottuansa' j.n.c.
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Jälki lause\

Ritualan helka-virret ovat jo ennenkin präntätyt Otavan 2:sa ja Kan-

teletaren 3:sa osasa. Nyt niitä erinänsä' pränttäytäissä on tarkoitettu

noutaa' niiden Hämeeläisten mieltä, jotka rakastavat näitä esivanhempainsa'

runoja, vaikka eivät tahdo', taikka eivät jaksa' ostaa' mainitulta kirjoja.

Tässä saavat lukea' Runojansa' Suomen läntisten maitten puheenparrella,

josta tieten enämmän pitävät kuin Otavan ja Kanteletaren murteista. Jos

parantelemuksemme runoissa, yhdessä ja toisessa paikkaa, ja ne vähäiset

muistutukset, joita olemme jokaisen runon perään liittäneet, ovat kelvolli-

sia ja hyödyttäväisiä taikka eivät, mahtavat ymmärtäväiset lukiamme sanoa'.

Reinholmin kokoelmissa olevat muistiinpanot^

Relnholmin kok. 72-3 19-21:

Ridvalan helkä i Sääksmäki. 1862.

Kelhiäsen i Hu[i]ttula har ett nägot afbrutet sammanhang med Rapo-

lan vuori och äfven med Ridvala backen. Se töyrä käy, paikoin hyvinki

matalana, aina Valkiakoskeen asti ja tuonnemmaksi, eli tuntuu saarissa läpi

Rautunselän Kärjenniemeen saakka. Voipalasta se käy matalampana poikki

Sääksmäen kirkkotien, mutta nousee kohta sen toisella puolella hyvin kor-

kiaksi selkämäksi, joka käy koillista ja itäistä ilmaa kohden läpi Huittulan

1 H. A. Reinholm kävi itse kahdesti, nini. 1862 ja 1868 Rirvalassa tutkimassa

Rirvalan helkaa ja sen yhteydessä olevia seikkoja. Hänen kokoelmissaan Suom.

Muinaismuistoyhdistyksen arkistossa säilytetään muiden helkajuhlaa koskevien run-

saiden ainesten ohella myös näillä matkoilla tehdyt muistiinpanot, joihin ei kuiten-

kaan sisälly runomuistiinpanoja. Mainituissa kokoelmissa on kolmet helkavirsien

muistiinpanot, mutta ne ovat muiden kirjottajien kynästä lähteneet. Kahdet — tässä

julaistavat — ovat varsin vajavaiset, toisessa niistä (ks. n. 100) on muutamia Rein-

holmin käsialalla kirjotettuja säkeitä. Kolmas käsikirjotus (Reinholmin kok. 72-3

65-88) on ilmeinen, joskin epätäydellinen kopio helka-arkista (vrt. nr. 95-8) ja jää

se sellaisena julkaisematta. Sen loppuun on kuitenkin kirjotettu seuraava tieto:

»Kahdeksan kymmenen vuoden vanhalta akalta ylös laulettu Ridvalassa". Kirjot-

taja ilmottaa olevansa „Arentaatturin poika Viktor Juhon poika edellä mainitusta

helkä kylästä Sääksmäestä 1877". Käsiala on oppimattoman kynämiehen. Vrt. nr.

99:n aliv. 1. — Tässä julaistavat helkajuhlan viettoa ja sen yhteydessä olevia seik-

koja koskevat muistiinpanot eivät kaikki näytä olevan Reinholmin itsensä tekemiä

hänen Rirvalassa käydessään; niiden alkuperän selvittely ei kuulu tähän.
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suuren kylän, ja siitä vähä matalampana pitkistyy Ridvalan kautta Oitin

kärkeen, josta se läpi Vanajaveden »Hiiden kintaissa" tuntuu Tyrväntää päin.

^Ritvalan Helkavieton alku on sivutten vanhimpia muistoja. Sahalah-

desta, Pälkäneeltä, Hauholta, Hattulasta ja Janakkalasta saakka tullaan Helk-

kahuudolle. Ja kun Heluntaipäivä on Sääksmäen kirkkopyhä, niin on sinä

päivänä pitäjan[!] kirkko täpi täynnä. Huutaminen alkaa ehtoopuolella k. 5:'^^ eli

6:^^^. Helkavirret jotka „ huudetaan" eU lauletaan, ovat vanhoilta perityt ja

lauletaan semmoisenaan, ainoastaan että välisäjessä: Jumala on kauniissa

joukoss sanat: «Jumala on" poisjätetään sentähden että pitäjän kirkkoherra

H? haki käräjissä kiellon tähän hänen mielestänsä jumalattomaan viettoon,

jossa J'^" pyhä nimi mainittaisin ja muka häväistäisi. Tuomari Arkenholtz?

muun puolesta näki Helkahuutamisen viattomaksi vanhaksi tavaksi. Ridva-

lan tytöt osaavat ne laulut. Nykyjään kuoli 90 vuotinen akka, jonka ty-

könä aina vuosina [?] käytiin oppia. Ridvalassa on noin 26 taloa, Hämä-

läisten tavalla ahtaan raketut ilman mitään muuta järjestystä, kuin että kapia
kuja yhtyvät

katu käy pitkin ja poikki ristissä. Helkahuutajat kokoontuvat raiteen ristel-

mykseen, ja sieltä ensin joukossa kävelevät K ... n taloa päin, joka on

kylän ryhmästä kivenheitto Huittulaanpäin, ja sen matkan keskiväliltä he

taas kääntyvät raiteen ristimykseen takaisin laulain. Tästä jatkavat laulu-

jansa, kävellen kappalen matkaa noin 5 kyynärää leviää kaitaa kylän katua

ja tanhuvaa Helkavuoren asti. Sitä ajotietä, joka virstan päässä päättyy

Oitin taloon Vanajaveden rannalla, ei siis ole mentävä kun jos enintään

150 kyynärää, niin Helkahuutopaikka on pari askelta oikealla puolella tietä

kylän äärimäisten taloin vaiheella loiton matalan vuoren kupeella. Tää

paikka, jossa nähtävästi äskettäin oli Helavalkeita poldettu, on vähänen

kaita keto ajotien, kivi- ja puuaitain ja suojusten välillä. Toisina vuosina

on myös toisessa paikassa noin 70 kyynärää lännempänä samaa vuoren

kuvetta Helkaa huudettu, jossa on kans kaltava vähänen, mutta entistä

hiukka avarampa keto kaivon alla. Ylempänä vuorta, joka ei ole korkia,

ei ole oltu, Helatuorstaiksi kaikki kylän kadut, pihat ja suojat siivotaan

rikoista, kivistä ja pehuista, ja kylän raiteet haotetaanki. Huudon aikana

tie on täpi täynnä väkeä raiteen ristelmyksestä Helkavuoren astikka. Tänä

vuonna oli semmonen tunko ollut, että tanhuan aita väkijoukolta oli ri-

kottu, pikemmin ja suoremmin yli pellon oikasemaan päästää. Tullessaan

Helkavuorelle laulutytöt eli Helkahuutajat asettuvat kehkeen, muu joukko

ympäri niin säkiälle kun mahtuu. Raiteenristelmyksestä saakka ja täällä

pääpaikalla ne 2 jälkimäistä virttä veisataan. Siihen se vietto loppuu, ja

sen perästä mennään takaisin kylään kahteen vuorotaloon tanssimaan. Peli-
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mannia on omassa kylässä. Vieraat tanssit tuvissa ovat kyllä jo tulleet

tavalliseksi, mutta 70 vuotinen äijä Uskilan naapurikylästä sanoi ennen hypi-

tyn ulkonakin paljaalla kedolla, joka välttämätöin olikin, kuin tuvat silloin

olivat pienempiä, ja silloin hän sanoi vanhempia tanssiaki olleen tavallisia

esim. Pitkinpäistä.

Relnholmin kok. 72-3 9:

Ridvalan Helka 1 8^(^,17 68.

Kylästä 9 taloa muutettu pois ryhmästä. Ennen k[aik]ki knut vid knut.

Helkavuori ennen avoin paikka, nyt jo syrjät asutut.

Vanhanaikaista kunniapuita ei muisteta. Huuto ensin helatuorstaipäi-

vän ehtoopuolella, ja pitkitettiin joka pyhänä Pietarin päivän asti.

Kyläläisten kaikkein peltomaat yhdessä viljellyt ja aidotetut. Yhdessä

vainiossa oli joka talollisella yhtä monta sarkaa, 2—4, toisessa, kolman-

nessa ja neljännessä muita. Kunkin maat olivat siis hyvässä naapuriystä-

vyydessä toinen palanen «toisaalla, toinen toisaalla".

„Papua" (ei „herne") ensiksi kylvettiin.

Helka- „ arkki *" hävitti laulun. Oli pidemältä. Huudettiin vielä 1867,

ei enä 1868.

Ridvala ja Huittula yhteen puoli (?) pitäjää, (kukaties ^;^). Kukaties

avaramat kun nyt.

Raiteen rististä Hakalaan (Haga). Huuto aljettiin ennen taikka oltiin

myös toisessa paikassa — samtidigt — yhdistys kaiketikki Helkavuoressa.

Relnholmin kok. 72-3 92:

Ritvalan Helka. 1868.

Riktigare och fullständigare sänger anses ännu bevarats af flere qvin-

nor: Nikin Maija (pä Nikkilä), 2 vanhaa tyttöä Lassila ym. i Ritvala. Mä-

hända krepera de alla under detta nödär.

Relnholmin kok. 72-3 12 b:

Ritvalan Helka. 1869.

Pä Helkavuori ej mera eldar, emedan dess fot närä tili är bebyggd

med menniskoboningar.

Vid Helkahuuto: Först marsch frän Vähäjärvi tili byns medepunkt

Hinkka, sedän tili Hakalan veräjä, sedän tili Moijanen.



94 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

Reinholmin kok. 72-3 13 b:

Ritvalan helkän 1874.

Pitkinpäistä: 2" puolen. Nostivat käsiänsä ja menivät toinen toisensa

alitse; vuoron toisiansa kiersivät.

Hullunpäiväistä Helkavirttä.

Kirkkopyhä : Helatuorstai.

Reinholmin kok. 72-3 13a:

Ritvalan Helka.

Heluntai, 1878 niink. inuinaan „ kirkkopyhä".

om aftoneri alleh. folk med lekar (hvilka?)

Ritvala 2 verst fr. k[yr]kan

unga flickor med obetäckta hufvuden 2 och 2 sjungande 4 ballad-

messiga berättelserunor; gä längs bytäget 3 g[änge]r fram o. tillbaka och

uppstiga sedän pä Helkaberget, dit folkhopen dels redan gätt förut eller

senare följa. Blott rena jungfrur ff. [?] hos ^dru iderna\

Kokkobrasor ^^ hela valheet. Dessa pingstdag öfverallt i Tavastl[and].

Reinholmin kok. 72-3 10:

Rldvalan Helkahuuto.

Sääksmäki, Pälkäne och Tyrväntö hafva en svärt-arbetad lerjord, sä

att tjenstefolket der skall klaga öfver arbetets tyngd. Detta ger klaven

tili den pästädda nödvändigheten af helkahuuto's firande, neml. att ungt

folk firar vären i glädje tills tunga arbetet börjar.

En gamal gunia trodde ej att pä sjelfva Helkavuori nägon „helavalkia"

blifvit bränd, eller att den sluttande hympeln ens dertill skulle värit lämplig.

Reinholmin kok. 72-3 11:

Ritvala Helka, (af Tyrväntöbo)

Strax efter islossningen kuoreennuotanveto öisin. Raskasta.

I Ridvala ung. 20 hemman. Par tre om äret herbergerade tili dans

ungdomen. Ung och g[amma]l deltog i glädjen. Pingstdag var Sääksmäki

sockens kyrkodag, da alla kringliggande socknar dit samlades. K1. 4 e. m.

börjades täget fr. kylän raitti. Hvar söndag tili Johanne. Den ena sän-

gen ena söndagen, den andra sönd. den andra. De gamla lära gerna sän-

gerna at de unga.
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Relnholmin kok. 72-3 12a:

[Ritvalan helkaa. (Efter Sääksmäkiboers sägen).

Hela-tuorstai ehtoona ensin kello 6:sta aljetaan. Hämeenlinnastaki vä-

keä. Raiteen rististä (a))ensin mennään b):hen, sieltä takasin a)han sieltä

c):hen ja taas takaisin a):han. Marsitessa lauletaan kaks ^

laulua, taikka niin että a):han taikka d)hen päästessä „tu- O
lee kaks laulua laulettua". Kävellään joukottain niinkuin

sotaväki, kolme rinnasin kussaki joukossa. Parhaimmat laula-
^

jat ovat etu joukossa. Viis Helka-virttä on kaikkiaan. (Nii-
^

den nimet?) Helka- vuorelle päästyä, tytöt menevät yhteen kietoon (? kie-

tovat ympäri) kaikki kähärään (Pnystan), ettei kukaan mies pääse väliin.

Siinä lauletaan yks virsi lisään ja sen perastä[!] eritään sinne tänne taloihin hy-

pyn ja leikin harjoituksille. Joka pyhäpäivän ehtoona Pietarin päivän asti

(ei aattosina) tätä tehdään.

Relnholmin kok. 72-3 12 c:

Helkavuori ei ole mikään vuori, vaan ainoastaan vainion-hyppyrä.

— Dahlberg on sen vieton kieltänyt.

Relnholmin kok. 72-3 14 a (= sama 34):

Ritvalan Helkaa.

Kävellään 3 kertaa Helkavuoren edessä [!] edestakaisin. — Valkian sytyt-

täjän pitää jokaista hypittemän.

Relnholmin kok. 72-3 14 b:

Sääksmäki. Helaa Tuorfsjtai.

Sanantapapa on H. T. sanoa että: Hipotetaan Helkaa. Se tarkoitta[a]

epäilemättä sitä vanhaa tapaa, että kitkuttaa t. hipottaa kaks puuta toisi-

hinsa valkiaan syttymään. Pari viikkoa ennemmin hakataan ja varus[te]-

taan risukokoja, että vähän kuivahtavat. Hela Tuorstai ehtoona sitten ko-

koontuu kaikki vuorelle valkian ääreen. Metän neittyvistä Sääksmäelläkin

puhutaan tässä tilassa.

Relnholmin kok. 72-3 18:

Ritvala.

Pä andra sidan om Helkavuori sluttning mot stranden. Der lär ännu

växa litet hassel (pähkinäpuita). Sadan skog skulle och fordom växt pä

Helkavuori, men nedhuggits för att skingra afguderiet.

D'^ Bergbom.
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Reinholmln kok. 72-3 26 a:

Ritvalan Helkavirret. Muuraja Vallenius, Ritvalasta kotosin, lupasi

syksyllä 1874 vanhalta äitiltänsä (74 vuotta) kirjottaa ne laulut.

Reinholmln kok. 72-3 26b:

Ritvalan helkaa.

Hhöfd. Aug. Bläfield hade för Varelii redaktion skrifva efter en blind

guiiias diktamen. Blott obetydligt tillägg tili Gottlunds ficks.

Reinholmln kok. 72-3 89:

Ritvalan Helkaa sängarna sades värit 7.

Reinholmln kok. 72-3 96:

Ritvalan helkka. Suvi Maaria Hollola.

Helkahuutaminen kestää „kukkaismaarian asti^

I täget gingo mödomarna (immet) i domaren Arkenholtz' och hans

biträde, sedermera Hollola Länsman Renfors', tid, i strängt sluten ätskil-

nad frän de som ansägos okyska. Andra äldrar följde i sinä grupper.

Täget afgick första gängen Pingstannandag kl. 5 e. m. Det räckte för

gängen blott ung. 1 time Fortsattes alla qvällar.

Reinholmln kok. 72-3 97:

Ritvalassa löytyy itselHs muija Henrika Kant, noin lähes 80 vuotta vanha,

joka on se viimeinen vanhempi helkavirtten laulaja.

99. Sääksm. ? Maistlinpanija ni-

meltä tuntematon rahvaan-

mies (SMMY: Reinholmln

kok. 72-3 27-30).'

1870-luvulta P

Iso-Ulla, kuppari. Mulstilnp. Tyr-

vännön Suotaalassa.

Rlrvalan helkä virret:

Ruvetkaasme- rohjetkaasme-

kauniisfa joukosfa

Älkäsme ääntäme hävetkö,

'kaun, :,:

Nyt on lapfet laulamasta, :,:

Pikkuifetki pirifemäsfä, :,:

1 detta namn ock i Hirvensalmi. Kirj. lis.

99.^ Tämän muistiinpanon kirjottaja on käsialasta päättäen ollut rahvaan mies samoin-

kuin aliviitassa sivulla 91 mainittu helka-arkin kopioitsijakin. Käsiala ei kuitenkaan ole

molemmissa sama, vaikkakin tässä julaistun muistiinpanon lopussa olevan tiedonannon

„edeUisten helkavirsien" 80-vuotiaasta laulajasta mielellään yhdistäisikin juuri mainitun

kopian ilmotukseen - niinikään 80-vuotiaasta laulajasta. Vrt. aliv. 1 nr. 100.— ^ Loppu-



Rirvalan Helkavirret. Ö7

Annikainen ihana neiro'

Annikainen neito nuori/

Kauniisfa joukosfa

10 Istui Turuun fillan pääsfä, :,:

Kaitfi kaupunkin kanoja, :,:

Armas"' Turuun neitofia. :,:

Palkin polki permannosta :,:

Hänen korko kenkillänfä. :,:

1;^ Hirren kynykfestä kulutti :,:

Hänen hiano heimallanfa, :,:

Toifen hirren päänfä päältä :,:

Hänen kulta ruunullanfa. :,:

Kulman pöydästä kulutti :,:

•20 Hopia päällä veitfellänfä. :,:

Rautaifen rahin kulutti''

astioita' pestesfänfä. :,:

Kauvvan kasvoi ja kauas kuu-

lui.

Wäen kihlat annettiin;

25 Mutfei väen vihiille faatu,

Eikä miesten, eikä miak-

kain;

Eikä vaimojen valiten.

Eikä uroitten uufien.

Mistäs tunnet laalmannikfes?

30 Tunnen airoin' nostannasta.

Laske venhees valkamalle.

Mataleena neito nuori.

Jesfus pyysi juodakfenfa.

Ei ole mulla astiata:

:5.-, Waikka toopit pinona vieris,

Kannut halkona kieris.

Kus' on kolme poika lastas.

Yhden vetkafit veteen,

Toifen tuiskafit tuleen,

10 Kolmannen kaivot karkee-

feen.

Sen kus vetkafit veteen

Siit' olis pappi paras tullu.

Sen kus tuiskafit tuleen

Siit' olis herra tälle maalle.

45 Sen kus kaivot karkeheefeen

Siit' olis ifo ritari tullu.

Itki vettä kiulun täyfi.

Pefi Jesfukfen jalat,

Hiukfillanfa kuivaeli.

50 Meni vettä lähteheeltä,

Kulta kiulunen kädesfä.

Kulta korva kiulufesfa.

Pane minua mihin tahdot!

Soihin maihin portahikfi

tavu on ensin ollut eri sanana, sitten yhdistetty lyhyellä viivalla ed. sanan lop-

puun. — 3 Säe pyyhitty lyijykynällä. — ^ Kahden viimeisen sanan yläp. lyijyky-

nällä lisätty (sama käsiala): ihana neido. — ' Sanan loppuun lisätty lyijykynällä

apostrofi. — ^' Säkeen loppuun rivin yläp. lisätty lyijykynällä .-,.• — ' Sanan alku-a:n

yläp. kirjotettu lyijykynällä: A.

7
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55 Joka koiran juostavakfi,

Joka lainehen ladella.

Jo mun kekki kerran petti,

Huoran poika hukutteli.

Söit mun lyötetyn fikani,

60 Joit mun Joulu tynnyrini.

Tän verran muisti Ifo Ulla, viraalta

kuppari, afuu Suotaalasfa,

Sen 80 vu[o]den vanhan akka, joka

ne edellilet helkä virret laulo afuu

Rirvalasfa ja kutfutaan Saalin Riki-

nakfi*^ ei tiedetä visfi vielä ^

Se on itfellinen fekä leski.

100. Sääksm. Tuntematon mais-

tilnpanija (SMMY: Reinhol-

min kok. 72-3 31-2)}

1870-luvulta?

Rirvala. Heda-niminen leski. Miiis-

tiinp. Hämeenlinnassa.

No 1.

Kun hän lutisfa lepäfi,

Alla viiden villa vaipan,

Päällä kuuden korva tyynyn,

Päällä feitlemän lakanan.

5 Orjat lurvo orjat jauho;

Palkollilet riihet tappo.

Hän kepotteli kellariin,

Sielä voita viileskeli,

Sian lihaa fiveli.

toifinlo:

10 Pappi paifuskellut-

Siit' olis Pappi paifuskellut

No 2.

Jaloin päälle käytäväkli.

Tämän muisti eräs Heda niminen

Leski asuu Hämeenlinnasfa fyntynyt

Rirvalassa, Hänen poikanfa on Kans-

liin vahtimestari nimeltä Valenjus.

Reinholmin tekemät lisäykset ja

muutokset (kursivoituina) edelli-

seen :

[Otsikko:]

[N:o] 2 V. 6. f= liitettävä kuuden-

neksi ja seurr. säkeiksi helka-arkin

toiseen runoon.]

1 [säkeen yläp.]. Kanssa arma-

han emonsa

99. ^ Nämä kaksi sanaa kirjotettu tavallista suuremmalla käsialalla ja sitten pyyhitty.

— 9 Tämä jälkilause kirjotettu nähtäv. samalla kertaa kuin edellä oleva nimi on

pyyhitty.

100. 1 Muistiinpano on kirjotettu 8o kokoiselle paperilapulle musteella, tiedon-

anto kertojasta kirjotettu lapun selkäpuolelle lyijykynällä. Käsiala on mahdollisesti sa-

man henkilön, joka on kirjottanut edellisenkin nr:n. Paperin yläreunaan on Reinholm

kirjottanut: „Tillägg tili Ritvala Helka, fr. Tyrväntä, af Ano=ma-sonen." Itse

muistiinpanoon on Reinholm lisäillyt säkeitä sekä osotuksen siitä, mihin helka-arkin

kohtaan (s.o. Mataleenan vesimatkan 5:nnen säkeen jälkeen) tämän muistiinpanon

1—9. säkeet ovat liitettävät. Kuten näkyy, ovat mainitut säkeet Miniän runoa ja

tietämätöntä on, onko niiden yhdistämistä Mataleenan virteen pidettävä Reinholmin

omana keksintönä, vai onko säkeiden muistiinpanija (tai joku muu) antanut hänelle

aihetta tähän helposti ymmärrettävään yhdistämiseen. Muistiinpano julaistaan ensin

sellaisena kuin se alkuaan on ollut, myöhemmin tehdyt lisäykset julaistaan erikseen

lopussa. — ^ Säe pyyhitty.
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9. [Sian lihaa] sivelteli'^

9a. Palkin polki etc

b. (Pikku) Kultakiulunen kä-

dessä.

10. Siit olis pappi paras tullut.

12 [säkeen yläp.l. Soihin maihin por-

tahiksi

12 a. Porttojen poljettavaksi

b. Joka huoran käytäväksi

c. joka naaran juostavaksi!

No 3.

d. kahden airon laskennosta

e. Tois. Yhden airon nostan-

nosta

f. Toisen airon laskennasta

g. Kolmasi on kuoletettu

h. Tois. Kolmas annettu anti-

mia.

Annikan runo laulettiin kaikkein

viimeisemmäksi noin Pietarin päi-

vän tienoilla.

Boreniuksen muistiinpanot ^ I.

Sääksm. Borenius 1986 1 b. 79.

Rirvala. Vekkalan Riika, 45 v.

Nenässä kulkeevat laulajat kahöessa riöissä, kuus, seittemän eli kahfiek-

saukin ririssä kuin maantielle mahtuu sitten, laulamattomat perässä. Esi

riti laulaa ensin yhöen- sanan, takimmainen x\ti^ samaa sanaa toisimisee(n)

ja esirivi* saa henkästä. (kun niin korkkeella nuotilla laulavat) Ne kok-

koontuvat ensin raitt/m"' ristille (s.o. raittien^ ristille) ja sieltä lähtevät

menemään Helkavuorelle kulkien käsi käöessä (Vrt. Hirkmanska) laulaes-

saan, molempain kyläin nuorikaiset yhöessä sekä Yliskylän että Aliskylän.

100. ^ Lyijykynälisäys.

1 Boreniuksen Rirvalan helkavirsien kirjaanoanot sekä helkajuhlan viettoa koske-

vat muistiinpanot julaistaan tässä Suom. Kirj. Seuran arkistossa olevien kopioiden

mukaan, alkuperäiset käsikirjotukset ovat tekijällään. Boreniuksen muistiinpanot ovat

kahdelta eri Rirvalan matkalta, nim. 28-30/g 1379^ jolloin hän sai helkavirsiä ja niitä

koskevia tietoja Vekkalan Riikalta, Vähän Eerolan vaarilta, Ison Eerolan emännältä,

Hirkmanskalta ja Topon Annilta, sekä ^'^'I^/q 1880, jolloin hän Hirkmanskan, Topon

Annin ja Vähän Eerolan vaarin lisäksi kirjotti muistiin Ranta-Rikiinalta. Tässä ju-

laistaan näiden matkojen keruusaalis ryhmitettynä laulajain (resp. kertojain) mukaan

seuraavasti: I Vekkalan Riika, II Ison Eerolan emäntä, III Hirkmanska, IV Vähän

Eerolan vaari, V Topon Anni ja VI Ranta-Rikiina. Julkaisutapa on sama kuin Lön-

rotin muistiinpanojen (ks. nr. 88—91) aliviitassa esitetty. - ~ Yläp.: ensimmäisen.

— ^ Tätä on seurannut: vetää; pyyhitty. — * Yläp.: silfaikaa huokaa. — -' Toi-

sinnoksi yläp. kirjotettu: [raittiijr. — '' Yläp.: raitsin?
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(Ei siellä vanhat laula mutta nuorukaiset vaan) Silloin aina kokkoontui

paljon väkiä muistaki pitäjistä. Ennen lauloivat joka pyhänä Helkatuors-

taista Juhannukseen^ asti. Silloin oli semmoinen sananlasku^: „Ei Ri(^ va-

lan pelto kasva, kun ei Helkaa lauleta." (Se on niin alkumaalima laulettu.)

Nyt ei ole noin kahöeksaan vuoteen laulettu muutoi kuin Heluuntaina,

pari vuotta ei ensinkään eikä tänä kevännä. Toissa kevännä lauloivat ja

sen eöellisenä. (NB 1880 ei myöskään laulettu) Minun vanhempani pu-

huivat että sitten kokoontuivat ennen vanhaan Helkavuorelle valkeeta polt-

tamaan kuin laulamasta pääsivät. — Vrt. seur.

NB Ennen laulamista kattottiin aina kirjaa kotona.

(^^9 80 Syy siihen että laulaminen jätetään on se että sen voimaa ei

enää uskota, vaan sitä tapaa nauretaan. —

101. Sääksm. Borenius 1986 la.

79.

Rirvala^. Vekkalan (l. Vekan) Riika

(Eriika Matintytär), 45 v.

Alkusanat.'^

Rxxv^kkasm^ rohjekkasme

k2i\xm\ssa joukon "^

Älkäsme ääntämme hävekkö

k[auniissa] j[oukos]

5 Vaikk on lapset laulamassa

k[auniissa] j[oukos]

Pikkuisekkin pirisemässä

k[auniissa] j[oukos]

Heikot virret heittyöllä

10 Annas mun käjen kuknttaa

lä

Merihelmet helkytellä

Saksan pähkinät sanella

Ruo/sin ruokoisten puhella

Turuun urvut uikkajodle

Väätty vaski vaikkajodle

Tekkäämme sinistä silttaa

Uikaamme puna/nen porras

Jumaloihin mennäksemme
Jumaloihin puhta/^is//n.

Eroavat kohdat ja korjaukset

edelliseen

:

2. [k. jo]z^[kos]

5. [V. o. 1. lajz^llamassa]

9. [H. v. heitty]!;^!!]^^

13. [RuHtsin r. p.]

" Yläp. : Pietarin päivään. — ^ Yläp.: puheenparsi, alap.: = w5^o että.

101. 1 Borenius kirjottaa : Ridvalassa ja panee S:n yläp. r:n. Sitäpaitsi hän

huomauttaa: Gottlundin muoto „Rilvala" on epäilemättä Hauhossa kuultu, josta hän

tuli tänne. — ^ „Kolme niitä on alkusanoja lukematta. Kert, huom. — ^ Kerääjän

selitys: Arvata sopii että kertosana alkuaan oli »Kaunis joukossa jumala" (josta ny-

kyinen lyhennys helpoimmasta olisi voinut syntyä) kerrottaessa muistettiin vaan sa-

nat jotka saivat puhekielessä tavallisen järjestyksen, kuin ei niitä nuotti enää sito-

nut = yhdistänyt ja ymmärrettiin osaksi väärin niinkuin usein ja helposti tapahtuu.

Vrt. esim. Kaitse kaun. jumala y.m. Ks. Kalevalan sanaluettelo. Että tämä alku-

sana alkuaan on ollut yhtä säännöllinen mitaltaan kuin itse virret, siihen ei anna

näiden virtten luja muoto mitään epäilyksen siaa.
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[Rua]tt[in r. p.]

'

14. [T. lirut uikkajo]y[^//]

15. [V. V. vaikkajo]y[^?//]

16. [Te]h|käämm] (siellä) [s. s.]

17. [Uikaamm p.p.]

19. [J. puhtaisiin]

[J. puhjtaisihin.

Siit kuin nämä alkusanat oli laulettu

lauloivat aina Mataleenan virttä toi-

seksi virreksi (minun nuorimSen ai-

kana) siit Inkerin virttä ja joskus

Annikaisen virttä viimeiseksi. Ei sitä

usein laulettu. Ison Eerolan emäntä

selitti asiaa samoin kuin Gottl|und]

että alkusanojen jälkeen otettiin joko

Mataleenan tahi Inkerin tahi Anni-

kaisen virsi sen mukaan kuinka kau-

van nuoriso tahtoi laulaa ja vuorella

olla.

102. Sääksm. Borenius 1986 2.

79.

Rirvala. Vekkalan (l. Vekan) Riika

(Eriika Maiintytär), 45 v.

Mataleenan virsi.

Matal^^na neiro nuari

kauvan se kotona kasvo/

kavvan kasvo/ kavvas kuului

Tykönä hyvän isänsä

5 Kanssa armahan emonsa

Palkin polki permannosta

Hänen korkokengillänsä

Hirren kynnyksestä kulutti

Hänen hiänohelmalla^sa

10 Toise/z hirrem päänsä päältä

Hänen kulta kruunullansa

Kultasen rahin kulutti

Astioita pestessänsä

Kulman pöyöästä kulutti

1.5 Hopiapäällä veitsellänsä

Matal[eena] n[eiro] n[uari]

Meni vettä lähtehestä

Kulta kiulunen käressä

Kulta korva kiulu/sessa

•20 Kapseli kuvan sijoa

0\\oo minua neitoo par^^aa

Pois om muatoni muuttunut

Kaunis karvani karonnut

Eipä kiillä rintakisko(t)

25 Eikä hohra päähoppeeni

Kuin kiilsi mennee^^ä vuanna

Ji^sus paimenenna pajussa

Karja5la/5na kaskismaissa

Annas vettä juarakseni

30 Ei 00 minulla astiata

Pistäppäs pivosi täysi

Kahmaloises kanniskele

Mitäs puhut Suomen sulha

Suomen s[u]lha maiöen orja

35 Isäni ikkuinen paimen

Ruatsi ruaroill elänyt

Kalan päillä kasvatettu

Elles mä elkiäs saneles

Sanos kaikki mitäs tiärät

40 Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskasit tu//een

Toisen vetkasit veiieen

Kolmannen kaivoik karkkee-

seen

Sen ku/s tuiskasit tulleen

45 Siit olis Ruattissa ritari

Sen kuis vetkasit vetteen

101. ^ Korjaus pyyhitty.
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Siit olis pappi paras tullu

Sen ku/s k[aivoik] k[arkkee-

seen]

Siit olis herra tällä maalla^

50 M[ataleena] n[eiro] n[uari]

Rupes vasta itk^mää

Itki kiulun vettä täy^^en

Jiesuksen jallaat peseepi

Hiuksillansa kuivajeli

55 Pane minua Herra Jessus

Pane minua miinkäs tahöot

soihim maihin portahiksi

Por^/ojen poljettavaks

Joka tuulen tuikutella

«o Valkiaisen vaikutella

Pane minuva H[erra] Jessu

Pane paikkaan miin[käs] t[ah-

Öotj

Si/oiksi meren alloilleC^^

Lahopuiksi lainehille

05 Joka tuulen turjotella

joka lainehen lajella

Pane minuva H[erra] J[essu]

Pane paik[kaan] miinkäs tah-

ro[t]

Tunke hiiliksi tuleheen

70 kekäleiksi valk/ahaan

Joka tulen tuikutella

Valkiaisen vaikutella.

Eroavat kohdat sekä listi- ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

1. [M. nei]5[o n.]

2. [ka]v[van s. k. k.]

4. („Hyvän isänsä kotona",

6.

10.

12.

13.

14.

18.

20.

22.

23.

25.

26.

26 a

27.

28 a

30 a.

b,

c.

32.

36.

37 a.

c.

d.

e.

38.

41.

42.

43.

eräs toinen laulaja)

[Pal]kk[in p. p.]

[T. h. pääsä p.]-

[Kul]tt[asen r. k.)

[Asti]j[oita p.]

[K. pöy]r[ästä k.]

[K. k. kä]ö[essä]

[K. k. sijo]v[a]

[P. o. m. muattiinii]

[K. k. k?i\^[onnii]

[E. hoh]5[a p.]

[K. k. menneenä v.]

Niin kuin [kiilsi] toisena ke-

sänä

Vielä hohti [menneenä vuan-

n a]

[y^]5[us p. p.]

Ano vettä juodaksensa

Ei 00 kannuni kotona

Pikarit pinona viäriit

Kannut halkona kalisi

[Kahmal]ö/55a5 [k.]

[Ruatsi]/z [rua]ö[oill eläny]

Siis mä Hänen Suamen sul-

ha,

S[uamen sulha, maiöen

orja]

Isäsi [ikkuinen paimen],

R[uatsin ruaroill eläny]

K[alan päillä] k[asvatettu]

[E. m. e. sanele]'

[Y. t. tule]h[en]

[T. V. vete]he[n]

[K. k. karkkeesjehen

102. 1 (Sanoi järjestyksen kirjassa oikeammaksi). Ker. muist. — ^ Korjaus pe-

ruutettu.
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44. [S. k. t. tul]chen

46. [S. kus'-^ V. vetjehen

51. [R. V. itkemä]/?[ä]

52. [I. k. V. täy]si

53. [y£^]ss[uksen j. p.]

54 a. Itseppäs Hänet herra Jessu

b. kuis mun elkenin sanelit

[k. m. elkeni s.]

55. [P. minu]v[a H. Jessu]

56. [P.] paikkaan [miinkäs t.]

59. [J. tulen t.]

63. [S. m.] selälle

103. Sääkstn. Borenius 1986 3a.

79.

Rirvala. Vekkalan (Vekan) Riika

(Eriika Matintytär), 45 v.

Inkerin virsi.

Inkeri ihana neito

Varasi vakkuuhun na//«

Lalmanti iso ritari

Anto kättä kätkyveehen

5 Ison kimpun kihloja

Suurin sormuksin lunasti

Kokottele vuatta viisi

Vuatta v[iisi] v[uatta] kuusi

Sekä seittemän kessää
.

10 Yynä yhöeksän suvvee

Talvikausi kymmenettä

Kuis sää kuulet kuallaheini

Ota urosi parempi

Älkös parempatani

15 Älkös pahempatani

Ota muuton muatohises

Eerikki vähä ritari

Valekkirjak kannatteli

V[alekkirja]k kiiruhuut

20 Lalmanti on soöassa voitettu

Pantu maahan paineluissa

Inkeri ihana neito

Väjin viätiin vihkituppaan

Väjin kihlat annettiin

25 Väjen ei vihille saatu

Eikä miästen eikä miakkoin

Eikä vaimojen vali//ui//en

Eikä neitsytten kaunevutteen

Inkeri ihana neito

30 Istu lutin solassa

Sekä istui että itki

Näki kykkären merellä

Jos sää Hänet lintuparvi

Niin sää lähöet lentämään

•J5 J[os] s[ää] l[iänet] kalaparvi

N[iin] s[ää] vaivut mereheen

J[os] s[ää] l[iänet] Lalman-

tini

Laske purttees valkamaan

Mistäs tunnet Lalmannikses

40 Tunnen nastat tunnen purt-

teen

Kahöen airon laskennosta

Tulennosta tunnen purtteet

[Tulennosta] laskennosta

Uusi ompi purtteen puali

45 Toinen silkkiä sinistä

Silkki Inkerin kutoma

Kauvan neiöon kaiöehtima

Minun nuari veljeni

Ota orhi ohrihilta

50 Maata-jalka maltahilta

Aja vastaa Lalmantin

Terve nuari näl^ämiähein

102. ^ (aina ilman i^ä). Ker. huom. yläp.
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Kuinka Inkeri elääpi

Hyvin Inkeri elääpi

55 Viikkokausi häitä juatu

Toinen lahjoja laöeltu

Kolmas Inkeriä kualetettu.

Eroavat kohdat edelliseen

:

27. [E. V. valittuijn

57. [K. Inkerija |k.]

Boreniuksen muistiinpanot II.

104. Sääksm. Borenius 1986 5.

79.

Rirvala. Ison-Eerolan emäntä Ulla,

62 V., Yliskylässä syntynyt.

Se on ollu enne Kristuksen synty-

mää se virsi. Helaatuorstaina se al-

jettiin ja pietarin päivänä lopetettiin.

Ruvfetkasme] rohj[etkasmel

k[auniissa] j[oukos]

Älk[äsme ääntämme hävetkö]

Vaikk' [on lapset laulamassa]

5 Pikkuiset pirisemässä

Heikot virret heittäjillen

Väätty vaski vaikajille

Turuun urvut uikkajille

Tehkäämme sinistä siltaa

10 Uikaamme punainen porras

Jumaloihen mennäksemme
Jumaloihin puhtaisiin

Anna mun käjen kukuta.

105. Sääksm. Borenius 1986 6.

79.

Rirvala. Ison-Eerolan emäntä Ulla,

62 V.

Matalfeenan virsi].

Soihin maihin portahiksi

Jaloin päällä käytäväksi

Joka tuulen turjotella
1 r

Laajan lainehen laöella.

Boreniuksen muistiinpanot III.

Sääksm. Borenius 1986 7a. 79.

Rirvala. Hirkmanska Eeva Liisa, 76 v., asui Hfelkajvuorella.

Kolme niitä virsii on: Ensin on Mataleenan, sitten on Inkerin virsi ja

Annikaisen viiminen.

Kolme neljä rinnan riöissä minun aikanain toinen toistaan kiinnipitäen

käöestä taikka käsivarresta usea riti laulajia peräkkäin ainakin kolme mutta

välistä neljä ja viiskin ja kuus. Ne oppineet^ oli aina esirivissä ^ ja lau-

loivat ensin yhöen sanan. He lakkasit ja toinen riti alkoi, toinen lak-

kas, kolmas alkoi, kolmas lakkas neljäs alkoi. Muina pyhinä laulettiin

vaan kaksi virttä tavallisesti Matal[eenan] ja Ink[erin] mutta Heluuntaina

joka oli suurin pyhä kaikki kolme ja muullosti kuin oli paljo väkkee „ei

koskaan yhtä virttä. Miten osa olis kestäny, kuin kolmelle'^ haaralle piti

1 Yläp.: Paraat. — - Yläp.: raoissa. — ^ Yläp.: — neljälle.
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menemän ja sitten (neljättä) tänne vuorelle piti tuleman'. KeöoUe tultua

seisattuivat rinkiin, paraat laulajat eöe55ä"', huonommat niiöen takana ja.

Kuin oli laulettu menivät kaikki tavallisesti pois kotia, ei siellä voinut leik-

kiä lyö5ä kuin oli niin paljo väkkee. kylässä sitten tanssittiin. — mutta

Helaatuorstaina [menivät] vähää kauvemmas valkkeeta polttamaan kuin lau-

lettu oli. Ei (sitä) valkeeta poltettu jälkeen^' koskaan, mutta Helaatuors-

taina vaan Siellä ne sitten lopun yätä veijaavat. Jos ei ollut vieraita mutta

oman kylän väkkee vaan, niin leikittiin lesken leikkii ja muita semmoisii.

— Ylikylän plikat lauloi erillään ja me Alikylän lauloimme erillään, ja toi-

nen kylä poltti erinään, tomen erinään. Kolmas posti on sitten tappele-

minen, kuin monen kylän pojat oli yhc^essä niin ne teki minun aikanani

ja niin ennenkin He//MW/itaipäivänä. „Nyt tulee poikiin tappeluspyhä taas"

sanottiin. Hel«w/ztaina kokoontuivat jo kuuöen aikana että varemmin pääsi-

vät, muina pyhinä ei ollut niin tarkkaa väliä kuin oli vaan oman kylän

väki. (Heluuntaina on aina Sääksmäjen juhla) (Lönnrotin ilmoitus impey-

den puhtaudesta (H[elsingfors] M[orgon]bl[adet] 1832 n° 41, 42. epäil-

tävä; Toisin Gottl[und] 12 s vaikka sitä odottaisi; ainakin Hirkkm[anska] ei

sanonut mitään semmoista kysytty „ oliko varas vai huora".) (Yhtä vähän tiesi

semmoisesta tavasta Rikiinä, jolta sitä tiedustelin 1880 ^'*A) pnä) Vrt seur

Minä muistelen että minun lasna ollessain sanottiin että „ Helkaa huuöe-

taan, («menkää ny' lapset Helkaa huuöetaan") vaan sitä on pantu laulami-

seks aina. kuin tuli kova vuasi niin sanoivat: te olette laiskoja, mahöoitte

laulaa huanosti kuin tuli kova vuasi" „Riövalan pelto lakkaa kasvamasta

kuin plikat ovat laiskoja".

Sääksm. Borenius 1986 8 b. 80.

Rirvala. Hirkmanska, ks. ed. Muistiinp. junassa.

H[irkmanska] tällä kertaa selitti että pahamaineisia tyttöjä ei laskettu

laulajien joukkoon vaan että niitä kyllä voi olla niiden joukossa jotka seu-

rasivat oli kaikellaista väkeä. Rikiina, sitä asiaa häneltä kuulustellessani,

sanoi että semmoiset eivät julenneet tulla joukkoon (NB vrt. edell. vu[oden]

vastauksia. Silloiset kysym[ykseni] ehkä muistossa) Muuten siinä näyttäy-

tyi säätyeroitus koska parhaiten talolliset olivat eturiöissä. — Paraat pu-

vut erään Hattulan miehen kertomuksen mukaan. Samoin Hirkmanska, joka

kuit[enkin] arveli niiden olleen hyvin yksinkertaiset.

Sääksm. Borenius 1986 45f. 80.

Rirvala. Hirkmanska, ks. ed. Muistiinp. Hämeenlinnassa.

^ Yläp.: kulkeman. — ^ Yläp.: [ede]lllä]. — ^ Yläp.: muuUosti.
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Ei roskoja otettu, Kyllä ne perässä sai kulkee mutta kyllä joskus kävi

emäntiäki laulamassa, välisti oli väkee Ryssän virsta niinä pääpäivinä He-

luntaina. Niitä meni peltoja myötenkin. Aiöat kaatoivat Kolme konkia käy-

tiin, se vuoren konki oli neljäs sitten — Esin mentiin Yliskylään (mel-

kein kylään asti) jos väkeä oli paljo niin mentiin Ylisk[ylä]n ristiin asti että

kääntyyn päästiin, sitten r[aittin]ristille takasin ja sieltä Nuurolan eli Ikka-

lan tietä (ei portista vainiolle menty), sitten taas r[aittin]ristille ja sitten

Kirkolle (ei Hakalan portista koskaan) ja viimein vuorelle (ei koskaan si-

vutte vaan suoraan vuorelle). Ennen siellä oli mettä katajisto ja pientä ja

isoo pitkää sammalta ja puolavarsia vuorella kuin minä pienenä olin eikä

siellä taloja ollut muuta kuin kaksi riihtä, toinen Oitin toinen Jutilan. Pel-

toja siell oli joku lappu, kun ne siihen teki kun se ei ollu kenen oma

vaan kylän yhteinen maa ennen isoo lohkoa — kyllä kai ny on 50 aast[ai-

kaa], siit kuin iso lohko oli. Siihen paikkaan missä ennen huuöettiin on

tehty huaneet, ittellisten huoneet Hinkka paavon maan alaa (m. m. suutari

siinä asuu) Sen keöon vieressä oli iso kivi, niin iso melkein kuin huone,

sinne meni väkeä kuulemaan kuin Helkaa huu(^ettiin, niin paljo kuin mah-

tui. Se mureni sitten kuin tekivät tiilihauöan sen viereen. Oli mar vä-

listä neljäkin ratia ja enämmänkin Esirivissä oli paraat laulajat — Esim.

rati laulo yhöen sanan toinen sano saman sanan, kolmas sano saman sa-

nan, kaikki ne raöit jos oli 4kin rati. Sitten samoin esim. rati toisen sa-

nan jne vuorelle tultua lauloivat kaikki yhöessä — Irrallaan kulkivat —
Viimeiseltä ottivat toinen toisensa käöestä kiini, mutfei minun aikana, kyllä

muutenkin raoissa pysyttiin, Jos siinä juuri missä käännyttiin kuin plas-

sille päästiin^ että järjestykseen tuUiin^ — Rinkiin — Ei ketään keskelle

laskettu. Ei valkeeta siinä saanu polttaa, ei Helkaplassilla tohtinu polttaa

kuin siellä riihet oli. Koko kylän olis polttanu. Siellä Isolla hauöalla

poltettiin jälkeen. Oman kylän plikat ja pojat. Yliskylän ja Ali5k[yläjn

polttivat erikseen ja laulovat. Ylis[kylä]n Karjuveräjän mäellä. Ei vuorella

tanssittu mutta kylässä oli huoneet tilattu '^ siellä tanssittiin jälestapain [!]

(tai yhtaikaakin) — Väkeä oli välistä 7stä pitäjäästä Hauholta Pälkäneeltä,

Tyrvännästä Hattulasta, Hämeeni., Akaasta, Kalvo/lasta ja Lempäälästä jos-

kus oli Urjalasta saakka kuin sukulaisia oli ja Kangasalta ja Tampereelta.

— Minä olen ollut liki AOvuotta Helkavuorelti pois kuin leskeks tulin

kuin kuoli mieheni vaikka minulla siellä asunto on. — kyllähän ne tulia

polttaa koko Sääksmäen pitäjäässä missä vaan kyliä on.

Yläp.: tultiin. - ^ Yläp.: pääst/iinj. — ^ Yläp.: tällätty.
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106. Sääksm. Borenius 1986 42.

80.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa.

77 V. Miiistiinp. Hämeenlinnassa.

Alkusanat.

Ruvekkaa ja rohjekkaan

k[auniissa] j[oukos]

Älkäme ääntämme hävekkö

Vaik^o lapset laulama55a

5 Pikkusetkin pirisemässä

U/r^asme pu/zanen porras

Mataloihin mennäksemme.

107. Sääksm. Borenius 1986 44.

80.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa,

77 V. Miiistiinp. Hämeenlinnassa.

MatalfeenanJ vfirsij.

M[ataleena] n[ei5o] n[uari]

kauvan kotona kasvo

kauvas kuulu

Hyvän isänsä turvissa

5 ja armahan e/zonsa

Hirren päänsä päältä kulutti

kulta kruunullansa

Toisen kynnystä ku[lutti]

Hianohelmallansa

10 Palkin permannosta

korkkokengillänsä

Kulman pöydästä

Hopiapäällä veittellänsä

M[ataleena] n[eiöo] n[uari]

15 Meni vettä lähteheltä

katteli kaunista kuvaansa

Pois on muotoni muuttunut

kaunis karvani kaöonnut

Jessus paimenna pajussa

20 Pyysi vettä juaraksensa

Ei ok kannuni kotona

Entäs kum ma elkes sanelen

Sano kaikki mitäs tiäf^ät

Isäni ikdnen paimen.

25 kussas 3 poikalastas

Sen kus vetkasit vet^^n

siit olis pappi paisuksellu(t)

Jonkas tuiskasit inXeen

s[iit] o[lis] ritari Ruattissa

;{o Se kus kaivoit karkeheeseen

siit olis herra tällä maalla

M[ataleena] n[eiöo] n[uari]

Itki vettä kiulun täysi

Pesi Jessuksen jalaat

35 Hiuksillansa kuivajeli.

Pane minuva miinkäs t[ah-

Öot]

Soihin maihin portahiksi

Joka porton käytäväksi.

Eroavat kohdat sekä lisä- ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

5. kanssa [a. e.]

7. Hänen [k. k.]

8. [Toisen] hirren [kynnystä]

9. Hänen [Hianohelmallansa]

11. Hänen [korkkoken]^[illänsä]

11a. Hyvän isän[sä] kanssa

15 a. kiultt/nen käöessä

b. kultakorva kiuluisessa

16. [katteli kuvaansa kaunista]

[katteli kuvaansa]

19. /[essus p. p.]

20. [P. V. jua]5[aksensa]

20 a. Matal[eena] n[eic)o] n[uari]:

24. [I. ik]ui[nen p.]

26. [S. k. V. ve]t[teenl

[S. k. V. vet]ehe[n]

28. [J. t. tu]l[leen]
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[J. t. tul]ehe[n

34. [P. J. ja]l[laat]

108. Sääksm. Borenius 1986 7b.

79,

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa,

76 V., asui Hfelkajvuorella.

Ink/erin virsi].

Ei väjin vihille saatu

Ei väjin ei väkisin
miesten

Ei ystävien valiten

Ei vaimojen kauneutten.

109. Sääksm. Borenius 198645a.

80.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa,

77 v. Miiistiinp. Hämeenlinnassa.

[Inkerin virsi. Vrt. ed.]

Silkki Inkerin kutoma

kac"on neiöon kair'^ehtima ^

Ota ohrilta ( )

I5ulta ikustimet'-^

5 Terve nuari nääöämiähein

Inkeri hyvin elää

Viikkokausi häitä juotu

Toinen lahjoja jaettu

Ei väjin vihille saatu

10 [Ei väjin] eikä väkisin

Eikä vaimojen valiten

[Eikä] neitsen kaunevuten.

Korjaukset edelliseen

:

10. [E. V. ei V.]

12. [E. n. kauneuten]

1 1 0. Sääksm . Borenius 1986 21

.

79.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa.

76 V.

Annikaisen vfirsij.

Annikainen neico nuari

Istu Turuun sillan päässä

Kai/5i kauputiiiin kanoja

kirjasta

(Neuvo Turruun neiöosia

5 Nousi pilvi l[uotehe]sta

Toinen lännestä [!] läheni

Joka nousi l[uotehe]sta)

Hikois hirvi juostuansa

Joi hirvi janottuansa

10 Helanneesta lähtehestä

siähen kualansa valutti

[siähen] kasvo immu kaunis

Kansa kataja krapsahti

(Joka siitä oksan otti)

15 Siitä otti onnen oksat

Joka siitä lemmen leikkas

Se leikkas ikusen lemmen.

111. Sääksm. Borenius 1986 43.

80.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa,

77 V. Muistiinp. Hämeenlinnassa.

Annikaisen virsi [vrt. ed.]

Ann[i]k[aine]n n[eic5o] n[uari]

kaitti kaupunriin kanoja

Nousi pilvi luotehesta

Toinen läheni lännestä

5 Tahto vyötä kulla/«/vSta

109. 1 (n. k. kudottu). Kert. lis. - 2 (^^tnitä se lie sitt[ej). Kert. lis.
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Siähen kasvo luo

'

Hikos hirvi juastuansa

Joi hirvi janottuansa

He/anteestä lähtehestä

10 siähen kualansa valutti

[siähen] kasvo tuamu kau-

nis

karkas kataja kanssa

Joka siitä lemmen leikkas

Se leikkas ijäisen lemmen.

Eroava kohta sekä lisäsäe pdelli-

seen

:

1 a. Istu Turuun sillan päässä

2. [kait]s[i k. k.]

112. Sääkstn. Borenius 19868a.
79.

Rirvala. Hirkmanska, Eeva Liisa.

76 V.

Siihen kasvoi tuamu kaunis

karkais kataja kansa.

Boreniuksen muistiinpanot IV.

Sääkstn . Borenius 1986 4 a. 79.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan vaari.

Minä muistan kuin kolme ritiä oli laulajia, jotka lauloivat peräkkäin:

ensin esi riti, sitten toinen, sitten kolmas, toisten hengäistessä. Paraat

laulajat olivat aina esiriöissä. Niin ne lauloivat kulkeissaan, mutta sitten

kuin vuorelle tulivat sitten rupesivat yhteen ääneen laulaan kaikki, seisoen

yh()essä kerässä ja väki seisoi ympäri kattomassa. Sit oli väliin niin kuin

markkinoilla väkiä täällä. Yhöessä lauloivat Yliskylän ja Aliskylän nuoriso;

en minä muista Yliskylässä ennen lauletun koskaan. (Nyt on ollut tapa

tanssia ja «Helkaa polttaa" Karjuveräjä mäellä Yliskylän vieressä, Helkavuo-

rella ei polteta.) — Täällä oli ollut Jyrsteini^ pappi — se kielsi^ Juma-

lan nimeä mainitsemasta, niin vaari vainaan sanoi, vaari kävi silloin rippis-

koulua. Sittä on jo lähellä 40 aast[aikaa]; Jokohan tullee täyteen kuin se

kuali 70''^ se ois toisella saöalla ny. Ukon kertomus taisi tarkoittaa hä-

nen isäänsä, joka hänen ollessa isäntänä vaariksi kutsuttiin. Hirkmanska

sanoi varmaan tietävänsä että on 40 vaotta ehkä 50:kin siitä kuin V[ä-

hän] Eerolan vaarin isä kuoli. Sen isä eli vaarin vaari eli silloin kuin

H[irkmanska] oli parin 10" vanha ja palveli Launilassa, V[ähän] Eerolan

vieressä siihen aikaan se kuoli ja tämä syntyi. V[ähä] Eerola on vanha

talo, sinne muutettu Isosta Eerolasta ennen H[irkmanska]n syntymistä. —
«Kyllä se äijä (E[erola]n vaarin vaari) vissin 70" vanha oli kun se kuali"

— Huom. Helkavuori on aivan kylän vieressä kaakkoseen päin, kylä ta-

sangolla sen alla. Ei laulettu kuitenkaan eikä Helkaa poltettu itse har-

ii 1. 1 Säkeen kirjottaminen jätetty kesken; säe pyyhitty.

1 Ensin ollut: Hyrsteini, korj. päällä. — ^ Yläp.: esti.
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julla vaan sen pohjaisella sivulla. Kylässä sitten tanssittiin kuin palattiin

ei vuorella tanssittu. „ Railiksi kuttutaan täällä mikä kylän läpi käy." (ei

maantietä sen ulkopuolella) kylän raitit. „Raittirristi tää on tässä, nää mo-

net tienhaarat kuin on tässä" —

.

Sääksm. Borenius 1986 45 c. 80.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan vaari.

Ennen kuin se pappi Jyrsteini kielsi^ Jumalan nimeä mainittemasta-

(kun hän kerran runo oli, ja runoks (nb. loitsuks?) sanotaan siinä kirjassa.

— Ei niitä ennen sanottu runoks, virreks täällä sanotaan vaan.), niin laulet-

tiin joka sanan perässä „ Jumala kauniissa joukossa" (taikka sitä kysyttyäni)

kauniissa joukossa jumala" en minä häntä oikein muista. Nikkilä on lä-

hinnä Helkavuorta viimeinen talo vas. puolella. — N[ikkilä]n muari kuali

pari kymm. v. sitten Oli silloin jo Snnella lOllä^, oli sokea. Se ja hänen

sisarensa oli paraat laulajat koko kylässä aikanaan. Niiöen plikkain äite oli

Hinkan talosta Aliskylästä ja siältä oli tyttäretkin.

113. Sääksm. Borenius 1986 13.

79.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan

vaari.

Alkusanat.

Ruv[etkasme] rohj[etkasme]

k[auniissa] j[oukos]

Älkäsme ä[äntämme]h[ävetkö]

Vaikk [on lapset laulamassa]

5 Pikkuisep pi[risemässä]

Heikot virre/2 heittäjillä

Annas mun käjen kukata

M[erihelme]^ he[lkyte]ll^/2

S[aksa]Az plähkinä]/" s[ane]l-

lan

10 Ruatto r/^koisten puhella

Turun urvu/z uikajeMen

15

Väätty vaski vaikkajellen

käykäsme siukukset sivellen

Mataroille morsia/neksi

Jumaloitiin^ mennäksemme
Jumaloih//2 puhtahis//z

Tuakan sieltä seulan täysi

Mataroita malka vakka

Tehkä5me sinistä siltaa

20 Uikasme punainen porras.

-

Korjaukset edelliseen

:

[Vääty vaski vaikajellen]12

114. Sääksm. Borenius 1986 14.

79.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan

vaari.

1 Tämän jälkeen yläp.: ettei J[umala]n nimee saanu vetää siäh[en]. — ^ yigp.

laula[masta]. — ^ Yläp.: neliä.

113. 1 (S. o. kuolemaan). Kert. sei. — ^ Säejärjestys merkitty muutettavaksi:

19-20, 15-18.
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Mataleenan virsi =
= Mataleenan vesimatka.

Mataleena neiöo nuari

Kauvan se kotona kasvoi

K[auva]n kasvo kauvas k\x\x\u

Tykönä hyvän isänsä

.-> Kanss' armiaan emonsa'

Palkin polki permannosta

Hänen korkoke/z^ällänsä

Hirren kynny[k[sestä- kulutti

Hänen hiano hännällänsä

10 Toisen h[irre]n päänsä päältä

Hänen kulta kruunullansa

Kulman pöyrästä kulutti

Hopia päällä veittellänsä

Rautasen rahin kulutti

1-, Astioita pes^essänsä

Matalee[na] n[eiöo] n[uari]

Meni vettä lähteheltä

Kulta kiulunen käöessä

[Kulta] korva kiulusessa

20 Katteli kuvan-sijansa

Voi minua neiroo par(k)kaa

pois on muato/2 muuttunu/z/za

kaunis karvan ka^onnunna

Eipä kiillä rinta kiskon

2.3 Eikä hohra hopeepääsi

Niin kuin kiilsi menneenä

vuanna

Vielä hohti toisena kesänä

Jesus paime^/za pajussa

Ano vettä juaraksensa

30 Ei 00 mulla astiata

Ei 00 kannuni kotona

iir>

40

tö

50

()0

Pikarit pinona viärisi

Kannut hal/jona kalisi

Mitäs puhut Suamen sulha

S[uame]n sulha maic^en orja

Isäni ikuinen paimen

Ruattir machoilla eläny

Kalanpäillä kasvatettu

Karja/o/5sa kaskimaissa

Siis mä Hänenkin Suamen
sulha

S[uame]n s[ulha] mairen orja

IsäAzi ikuinen paimen

Ruattin ruaroilla eläny

Kalan päillä kasv[atettu]

Karjaloissa kaskismaissa

Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskasit tulehen

Toisen vetkasit vetehen

Kolmannen kaivoit karkesehen

Sen kuis t[uiskasit] tulehen

Siit olis herra tällä maalla

S[en] kas v[etka3it] v[etehen]

Siit olis Ruattissä[!] ritari^

Sen kas kaivoit karkesehen'*

Siit olis pappi paras tullu

Matal[eena] neiro n[uari]

Rupes vasta itkemähän

Itki vettä kiulun täysi

Pesi Jesuksen jalaat sillä

Hiuksillansa kuivajeli

Iteppäs lienet Herra Jessu

Kus mun elkeni saneli'

Pane minua Herra Jessu

Soihin maihin portahiksi

114. 1 äiti vissin. Kert. sei.

muutettavaksi: 50, 53, 52, 51, 54.

viisillä.

Sana epäselvä. — -^ Säejärjeslys merkitty

^ Rivin yläpuolella: Ne laulaa monell
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On Jaloin pää\len käytäväksi

Joka tuulen turvotella

Joka laine^en larella.

„Kyllä siin arkissa oli enemmän

mutta ei sitä laulettu niin" „Tätä

virttä enintä laulaavat plikat".

Eroavat kohdat edelliseen:

1. [M. nei]r[o n.]

2. [K. s. k. kasvo]

7. [H. korkoke]/?Az[ällänsäl

12. [K. pöy]Ö[ästä k.]

20. [K. kuva-sijRusR]

28. [Je]s[sus p. p.]

32. [P. p. viärls]

35. [S. s. mai]r[en o.]

36. [I. ikiinen p.]

37. [R. rua]r[oilla e.]

39. [K. kaski]s[maissa]

43. [Ruattijr [r. e.]

50. [S. kas t. t.]

59. [P. Je]5[suksen jal]l[aat s.]

63 a. [Pane minua] rniinkäs tah-

rot

[P. m. m. tahro]'

67. [J. lainet]4en 1.]

115. Sääksm. Borenius 1986 15.

79.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan

vaari.

Inkerin sulho.

„Joka kerta kuin laulaan ruvettiin

niin laulettiin alkusanat ensin ja vir-

ret sitten järjestään kuin monta (sat-

tui)"

Inkeri ihana neiro

k[auniissa] j[oukos]

K)

15

•20

•ifi

30

35

Varsin vakuhun naitu

Lalmanti iso ritari

Anto kättä kätky/j5^hen

Iso/z kxmpun kihlaj^//

Suur^/z sormuk5^/7 lunasti

Eerikki vähä r^

Kokotteli vuatta viisi

Vuatta viisi v[uatta] kuusi

Sekä seitsemän kevättä

kanssa kahreksan kesää

Ynnä yhreksän suvea

Talvikausi kymmenettä

Eerikki vähä ritari

Valekirjak kannatteli

[Valekirjajt kiiruhulta

Lalmanti(s) on sorissa voittu

Pantu maahan paineloissa

Inkeri ihana n[eiro]

Väjin viätiin vihkituppaan

[Väjin] ei vihille/z suatu

Eikä miästen, eikä miakoin

[Eikä] uljasten urojen

[Eikä] vaimoi/z valituitten

[Eikä] neitsen kaunukaisten

Ink[eri] ih[ana] n[eiro]

Istu se lutin solassa

sekä istu että itki

Katto itään k[atto] länteen

[Katto] poikki pohjasehen

Näki kykkärän merellä

Jos sä Hänet lintuparvi

Niin sä lähret lentämähän

Jos sä liänet kalaparvi

Niin sä vaivut vetehen-

J[os] sä l[iänet] Lalmantini

115. 1 Säe pyyhitty kesken kirjottamisen.

35-6, 33-4.

- Säejärjestys merkitty muutettavaksi:
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Laske purjes valkamahan

Mistäs tunnet Lalmannikses

40 Tulennosta laskennosta

purtehista

Toinen puali uutta puuta

T[oinen] silkkiä sinistä

Silkki Ink[eri]n kutoma

45 Kahren neiron kairehtima

Minun nuari veljj/^ni

Ota ohrilta oriisi

Aja vastaan Lalmantia

Minun nuari n äälämiähein

:,() Kuinka Inkeri elänee

Hyvin In[keri] elänee

Viikkokausi häitä juatu

Toinen lahjoja lareltu

Kolmas annettu antimia -^

Eroavat kohdat sekä lisä- ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

14 a. Ku/5 sa kuulet kualleheni

b. Otan uroos parempi

c. Älkös sä pahempatani

d. [Älkös] sa parempatani

e. Ota muutoim muatohises

16. [Vale]A;[kirja]/2 [k.]

21 a. [Väjin] kihlat annettiin

40. (Tunnen nastat tunnen pur-

teet)

42. Uusi on toinen purjepuali

47. [O.] o/7[lta o.]

47 a. Ituriit(a) ikälihanen

48, [A. vastaa]/ [L.]

116. Sääksm. Borenius 1986 16.

79.

Rirvala. Heikki, Vähän Eerolan

vaari.

- virsL.Annikaisen runo

„Niin se on siinä vanhassa kirjassa

kuttuttu" virsi tavall|isessa| puheessa.

Annikainen n[eiro] nuori

Istu Turuun sillan päässä

Kai^^i kaupuAz^in kanoja

Neuvo Turuun neitosia

ö Pilvi nousi luatehesta

Toinel lännestä läheni

Se kun nousi luot[ehe]sta

se nousi neitten haaksi

se kul lännestä läheni

10 Se nousi kestin haaksi

Empä kiitä k[esti]n haahta

Jo mun kesti kerran petti

Haukutteli huara-poika

Söi mun syätetyt sikani

Joi mun joulu tynnyrini

Minun piäni pellaispaitan

Tahtoi verkaista hametta

[Minu]n verkanen hameeni

15

T[ahtoi

20 m[inun

T[ahtoi

m[inun

T[ahtoi

m[inun

T[ahtoi•25

30

] vyätä kullattuista

] vyäni kullattuinen

] raskaita rahoja

] raskaast(a) rahani

] nuarta kauppamiästä

] nuari kauppamiähein

] mennä muillem mail-

le/z

m[uillem] m[aill]e/2 viarahil-

le/z

Kanto hahteheh kalunsa

Tuli tuuli tualta maalta

Puhu purjehen sijahan

Itte istu laskemahan

Sano kerran mennessänsä

115. ^ kyllä se niinkin on laulettu että Kolmas on kualetettu. Kert. lis.



114 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

Jessuksen jätän sijaani

Hyvän Maarian majaani

Hyv' on toiste tullakseni

:j5 Parempi palatakseni

Ennen tehryille teloille

Alotuillen anturoille

Kenenkä telat tekemät

[Kenen] anturat alomat

-10 Jessuksen telat tekemät

Maarian anturat alomat

Seuraava osa nähtävästi Granlundin

mukaan vaikka laulaja väitti vanhan

kansankin niin laulaneen „En minä

kuuUu sitä Annikaisen virttä [!] laulet-

tavan ennen kuin se kirja oli" Topon

Anni sanoi: Se on siitä Savosta tuo-

tua virttä. Samoin Ison Eer[olan|

em[äntä]: nee on Savon virsii ei ne

kuulu tähän Helkaan

Ann[ikai]nen neiro n[uari]

Istu Turuun sillan päässä

Orotteli outomiästä

4ö Kulta miäs merestä nousi

Hänen otti haahtehensa

kauvas vei sen mullien mailien

M[uillen] m[aillen] viarahillen

(Kanto haahtehen kalunsa)

öo An[nikainen] n[eiro] n[uari]

Istu saaren sillan päässä

Ikävöitty aikojansa

Ourottu elämätänsä

Ihanaist isän kotoa

-K) Emon lempiätä laaksoo^

Jossa lasna leiki/selin

Joutilasna juaksentelin

()0

Bo

11.

! 14.

Il7.

19.

29.

36.

49.

52.

65.

66.

Siällä poimin pulkukoita-

Mansikoita mäkimailla

siälä kaitsin karitsoita

Avaroilla ahoisilla

Peuralla ajelin aina

Reessä hirven hikokarvan^

Hikois hirvi juastessansa

Joi hirvi janottuansa

Herränneestä lähtehestä

Siähen kualansa valutti

[Siähen] karvansa karisti

[Siähen] heitti haivene//5a

Kasvo smhen kaunis tuamw

Tuam^hen hyvä herelmä

Karkais s/ähen kataja karvas

Katajahan karvas marja

Joka siitä oksan otti

Se otti ikusen onnen

Joka siitä lehren leikka/5

se leikkas ikusen lempen.

Eroavat kohdat edelliseen:

[E. k. k. hahta]

[E. k. k.] haata

[S. m. syätety]/z [s.]

[T. verkasta h.]

[T. V. kullattuja

[P. purjejtten [s.]

Topon Anni:

[E. tehryillejn [teloillejn

[K. hahtehen k.]

[Ikävöittji [a.]

[J. h. janottu]v[ansa]

[Heränneestä 1.]

fsfonj Eer[olan] em[äntä:]

116. 1 Säkeiden 42-55 kohdalle reunaan kirjotettu: „ei se ole tätä Helkavirttä'

— - Säkeet 58-63 Topon Annin laulamat; ks. Boreniuksen muistiinp. V.
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(Elanneesta^ läht[ehestä)l

72. Is/onJ Ber[olan] em[änt(i]

:

Kark[ais] siähen karvanen ka-

taja

75. [S. o. i.] oksan

77. [s. leikka]i[s ik]äisen [lempen

(Top[on] A/nniJ:

[s. 1. i.] lemmen.)

Boreniuksen muistiinpanot V.

117. Sääksm. Borenius 1986 17.

79.

Rirvala. Topon (= Topiaksen) Anni,

60 V. „En minä kirjoista laiilanu

o; ei niitä kirjoja silloin olla;

lapset oppi vanhemmilta. Minä

olen lapsuuresta laulanii." Hänen

äitensä samoin Yliskylästä kolo-

sin. Häneltä aina oppina.

Alkusanat.

Ruvekkasme rohjekkasme

k[auniissa] k.^

Älkäs(me) ääntämme hävekkö

Vaikk on l[apset] l[aulamassa]

5 Pikkuset pirisemässä

Heiko/ v[irre]^ heittäjill^Az

Saksan p[ähki]nät sanelk/2

Imuun urvu/ uikajdlen

Vää/y vaski vaikajellen

K) käykäsme siukukset sivel/^/z

Te/ikä5me sinistä siltaa

Uikasme punainen porras

Jumaloihin mennäksemme
[Jumaloihin] puhtaisiin

15 Tuaka/z siältä seula/z täysi

Mataroita markka-vakka.

Eroavat kohdat edelliseen :

9. [Vää]tt[y V. V.]

12. [U. punanen p.]

118. Sääksm. Borenius 1986 18.

79.

Rirvala. Topon Anni, 60 v., ks.

nr. 117.

(..Mataleenan virsi").

Mataleena neiro nuari

Se on nyt sen virren alku

Kauvan se kotona kasvo

[Kauvan] k[a]svo kauvaskuul//

Tykönä hyvän isänsä

5 Kanssa armahan emonsa
Palkit polki permannosta

Hänen korkokengillänsä

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hiano helmallansa

JO Toisen h[irre]n päänsä päältä

H[äne]n kulta kruunullansa

Rautasen rahin kulutti

Astioita pestessänsä

Kulman pöyöästä kulutti

lö Hopia päällä veittellänsä

M[ataleena] neiro n[uari]

116. ^ sitä kuttutaan elanteeks nieirän kiälellä kun on hyvin suuri lähre, josta ei

vesi kuiva koskaan. Kert. sei.

117. 1 Kirjotusvirhe, p,o. j[oukossJ. — „Ei ole kuullut että on laulettu toisella

tavalla kuin kauniissa joukoss. Ker. lis. — T. Anna SO^-Vij ensimmäinen riti lauloi

ensin yhr)en sanan ja viimenen (s. o. toinen) kertoi sen saman sanan, kaksi ritiä oli

laulajia. Kert. sei.
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M^ni vettä lähteheltä

Kulta kiulunen kädessä

Kultakorva kiulusessa

20 Ohhoh minua neiro parkaa^

Katteli kuvansa sijaa

Pois on muato muuttunu/2/za

kaunis karvan karonnunna

Eikä kiillä rintakisko

25 [Eikä] hohra päähoppeeni

J^55U5 paimenna pajussa

Karjala/55a kaski^maissa

Ano vettä juaraksensa

„Ei 00 minulla astiata

30 [Ei oo] kannuni kotona.

Pikarit pinona viäris

kannuni halkona kalis(i)"

M[ataleenaJ taas:

„Mitäs puhut s[uamen] sulha

S[uamen] s[ulha] mairen orja

35 Rua^5in ruaroilla elän_y

Kalan päillä kasvatettu

Isäni ikänen paimen"
Jessus

:

„S/s mä liänen s[uamen] s[ul]-

ha

S[uamen] s[ul]ha m[airen] orja

40 Ruats[in ruaroilla eläny]

Kal[an päillä kasvatettu]

Isä5/ [ikänen paimen]

Ellem mä elkiäs sanele'

„Sanok kaikki mitäs tiärät

45 Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskasit tulleen

T[oi]sen vetkasit vetehen

Kolmannen kaivoik kark^^seen

Sen kus tuiskasit tulehen

50 sat olis herra tällä maalla

Sen kus v[etkasit] vetehen

sat olls Ruattissa ritari

Sen kus k[aivoik] karkeh/s//n

Siit olis pappi paras i\x\\a

55 M[ataleena] neiro nuari

Rupes vasta itkemäM
I^^ep/7äs Hänet Herra Je55U5

Kus mun elkeni sanelit

Itki vettä kiulun täy^/

(50 Pesi Jessuksen jallaat(a)

Hiuksillansa kuivajeli

Pane minua Herra Jessu5

[Pane minua] m//nkäs tahrot

Soihin maihin portahiksi

65 Jaloin päälle/z käytäväksi

Joka tuulen turjotella

Laajan laineen larella.

(„yhtä perää" seuraava jos samana

iltana lauletaan).

Eroavat kohdat edelliseen:

2. [Kau]':/[van s. k. k.]^

7. [H. korkokeh]A2[illänsä]

14. [K. pöy]r[ästä k.]

18. [K. k. kä]r[essä]

23. [K. k. ka]5[onnunna]

29. [„Ei 00 mlnullj' [a.]

31. [Pikari]Az [p. v.]

46. [Y. t. tul]^Ä[en]

63. [P. m. m. tahro]'^

65. [Ja]ll[oin p. käytäv]i[ksi]

67. [L. laine]/z[en 1.)

119. Sääksm. Borenius 1986 19.

79.

Rirvala. Topon Anni, 60 v., ks.

nr. 117.

118. 1 Säejärjestys merkitty muutettavaksi: 21, 20. — ^ Korjaus pyyhitty.
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10

15

•20

30

Inkerin virsi.

Inkeri ihana neiro

Lalmanti sen vaku(h)un va-

xais

Anto kättä kätkyvell^/z

Iso/z kimpun kihlajeli

Suuren sormuksen lunasti

Orottele vuatta viisi

V|uatta| v[iisi| vuatta kuusi

Kanssa S"" kessää

Ynnä 9 su(v)vea

Vuosikausi lOnettä

K/m sä kuu/e/j kualleheini

Kanssa kaiketi karonneini

Otapas moo parempi

Älkös sä pahempatani

[Älkös] sä parempatani

Ota muutom muatoh/^es

Eerikki vähä ritari

Valekkirjak kannatteli

|Valekkirjak| kiiruhimmat

Lalmanti sorassa voxtii

Pantu maahani paimeluis^a

Väjin v//n tuppaan viätiin

[Väjin] kihlat annetti//z

[Väjin] ei enää vihillen saatu

Inkeri ihana neiro

Istu se lutin solassa

sekä istu että itki

Näki kykkärän merellä

Jos sä Hänet lintuparvi

Niin sä lähret lentämä/zä/z

Jos sä Hänet kalaparvi

Niin sä vaipunet merreen

Jos sä Hänet Lalmanti5^/z

Laske ^^Mxttees valkamalle/z

35 Om mun nuari veljykäisen

Ota or//lta or//s

Irulta ikä liha

Maatajalka maltahilta

Aja vastaa' Lalmantia

40 Kustas tunnet Lalmannikses

Tunnen nasta^ tunnen purt-

tee^

Kahren airon laskennosta

Silkki Inkerin kutoma

Kauvan neiron kairehtima

45 Toinen puali uutta puuta

(Kauvan neiren kair[ehtima))

Terve/z nuari /zäärämiähe/z

„Kuinka Inkeri elääkm"

sanoo sitten se Lalm[anti]

Hyvin Inkeri elää/7/

50 Viikko kausi häitä juatu

T[oi]nen lahjoja jajettu^

Kolmas annettu^ antimia.

Eroavat kohdat sekä lisä- ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

6. [Oro]ta viälä [v. v.|

8. |K. 8^ kessä]y[äl

9. JY. 9 su(v)v]ee

10. |Vu]a[sikausi 10.]

11. [K. s. k\x\x\€\t [k.]

13. [O.] urho |p.]

16. [O. muutojn [m.]

19. [V. kiiruhimma]'

20. |L. so]8[assa v.]

21. [P. m. paime)A7[luissa]

22. [V. V. tupajh[m viäti]/z[in]

23. [V. k. annetti]hi(n)

24 a. Eikä miästen eikä miakoin

b. Eikä uljasten urosten

119. 1 Alettu kirjottaa: [lahjoja] lafreltuj, korj. päälle.
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c. [Eikä] vaimojen valiten

d. [Eikä] neitsen kaunevuren

28. [N. kykkär]^/z [m.J

32. |N. s. V. merrejÄfenJ-

35. |0]h [m. n. v.j

45 a. [ToinenJ silkkiä sinistä

47. [T. n.] /7z[äärämiähen]

120. Sääksm. Borenius 1986 20.

79.

Rirvala. Topon Anni, 60 v., ks.

nr. 117.

Annikaisen virsi.

Sitä en osaa. „Sitä ei laulettu kos-

kaan niin paljo kuin näitä," Mutta

kyllä sen osas äite vainaani".

Annik[ainenJ n[eiro] n[uari|

Istu Turruun sillan päässä

Kaitsi kaupungin kanoja

Neuvo Turuun neirosia

5 Pilvi nousi luotehesta

Toinen lännestä läheni

Se kun nousi luatehesta

Se muuttu neitten haaksi

10

1.5

Se kun lännestä läheni

Se muuttu kesti' haaksi

Jo mun kesti kerram petti

söi mun syöte/y/z sikani

Joi mun joulutynnyrini

Minum piäni pellapaitan

Tahto verkaista hametta

Minun verkanen hammeeni
Tahto vyätä kullat^^/5ta

Mini/^ vyäni kullatu//zen

Tahto raskaita rahoja

20 M[inu]n raska/^at rahani

Tfahto] nuarta kauppamiästä

M[inu]n n[uari| k[auppa]miä-

hein

Tahto mennäm muille/TZ mail-

le/z

M[uillem] maille^ viaraha/llen.

Eroavat kohdat edelliseen:

8. [S. m.] (kesti) [h.]

10. [S. m.] neitten [h.J

16. [M. V. hamme]hen^

18. [M. V. kullatui)5|en|

Boreniuksen muistiinpanot VI.

Sääksm. Borenius 1986 45b.^ 80.

Rirvala, Vekka. Ranta-Rikiina, 75 v.

Ennen aikaan sitä virttä lauloivat Helaat^orstain aatosta joka pyhänä

Piatarin päivään asti ^=P[iatari]n p[äiv]ää lähinnä pyhänä, joko ennen

tahi jälkeen,, Heluntaina neljää päivää jälkipyhinä. Ne kokoontuivat eh-

toopäivällä Raittiir- ristiin, jossa 5 tietä yhteen tulee. (Sieltä läksivät (jär-

119. 2 Vaillinainen korjaus, p.o. [mere]h[en].

120. 1 Vaillinainen korjaus, p.o. [hamejhen.
^ Tähän esitykseen on siroteltu rivien väliin runsaasti toisella tiedustelukerralla

muistiinpantuja lauseita osottamatta tarkemmin mihin alkuperäisen muistiinpanon

kohtaan ne olisivat liitettävät. Tällaiset täydennyslauseet on selvyyden vuoksi

pantu puolihakasiin
i|.
— - Yläp.: [Raittii]n. —
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Iestettynä) kolme piikkaa yhtä rinnan taikka jos paljo oli (laulajia), niin

4kin astumaan-^ ja alottivat ensimmäistä virttä. |Etevimmät tällättiin tai

menivät ensimmäiseen ritiin = ratiin| Ei laulajia ollu'" muuta kuin kaks

ritiä. (kyllä niitä monta ratia oli mutta kaksi vaan lauloi, kyllä toiset sen-

tään vetivät muassa ei se kielletty ollu kyllä minä muistan että kolmekin

lauloi (Vrt Hirkmanska) Useimmasti kaksi sentään lauloi. En minä muista

että olis neljä laulanu.j Ennen aikaan lauloivat Jessuksen nimeä joka sa-

nassa niin mun aiteni|!j kertoi: „Ruvekkas me rohjekkasme kaunissa jou-

kossa jumala, Äikäs me ääntämme hävekkö kauniissa joukossa jumala.

Mutta eräs pappi Jyrsteeni jok oli tässä pitäj<?ässä provasti kielsi Jumalan

nimeä mainitsemasta. Siitä pitäisi olla nyt sata aastaikaa. Minun äiteni

lauloi sen minulle niin kuin hän oli sen kuullut laulettavan Jumalan nimen

kanssa. ^(Ollen epämusiikillinen R. ei osannut nuottia oikeen laulaa. Ar-

veli: kyllä sitä osaa Jumalan nimenkin kanssa laulaa, mutta sopivampi^ se

on ilman)j Se oli kuuc^en kuuöetta kymmenettä [!) v[uo8eJn vanha kuin se

kuoli. M(in)ä silloin olin 20n vanha Juhanneksesta kuin se Pyhäin (=Py-

hämiesten) p[äiväjnä hauöattiin. — Helkavuorelle mentiin sitten. Alkuvir-

ren = siunauksen jälkeen laulettiin joka kerta yksi virsi vaan ei useampia.

^Useimmasti yks virsi ja se siunaus vaan laulettiin. En minä häntä niin

muista jos kahta laulettiin, mutta se siunaus laulettiin ja sitten virsi. Mutta

jos silloin juuri herroja kävi, niin ne tahtoi kaikkia laulaa; mutt en minä

muista koskaan kaikkia lauletuks.j Välistä samaa virttä monta kertaa. Useim-

masti laulettiin Mataleenan virttä. — Oli silloinkin Heluntai suurempana

pyhä, silloin laulettiin neljää päivää peräkkäin (kenties se syynä siihen,

että sitä myöhemmin sitä etupäässä on laululla pyhitetty.) Ei kaht' yhte-

näkään p[äivä]nä peräkkäin laulettu. ^Huom. kaikki virret piöetään yhtenä

virtenä; milloin ei eri virsistä ole puhetta (Vrt Hirkm: miten osa olist kes-

täny . , .)j Ennen päivän laskua tultiin takasin — Siit on 5, 6 kymm[entäj

vuotta ku(i)n olen nämä virret laulanu. En ole niitä laulanu siit kuin me-

nin naimiseen, ja Silloin olin 20n vanha. — Samalla tavalla laulo äiteni,

mutta että sillä oli parempi nuotti (s.o. ääni ja korva). Hirkkmanska ei

ole täyttä vuotta vanhempi. — Äite, Maaria = Maija Juhanan tytär (mie-

hen nimi Juhana; lampuoöi), oli pienenä tyttönä'' lukusijoilla jotka piöet-

^ Joko R. tai Eeva L. (Hirkm.) tai molemmatkin sanoi olleen joskus enemmä: -

kin kuin 4 (Vrt Lönnr 4 ä 5 i en rad., Gottl. sanoo: 4, joka täisikin olla säännölli-

nen luku siihen aikaan, välistä eneten, jos paralta laulajia oli liiaksi, myöhemmin

vähetenkin. Vrt. Riika.) Ker. lis. — ^ Yläp.: kevyempi. — ^ yläp.: pilkkana.
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tiin Nikkilän talossa*^ kuin se pappi Jyrsteeni kysyi' päivällisellä ruakapöy-

öällä otti asian puheeksi ^"^

ja oli sanonu „minä olen kuullu " että ^ä55ä Ay-

lässä pruukaavat laulaa (= laulavat) Helkavirttä; onko täällä joku joka sitä

osaa laulaa että saisi kuulla millainen se on." Niin ne oli sanonu että

kyllä tämän talon, Nikkilän emäntä sen osaa ([„minä olen kuullu että] täällä

lauletaan Helkaa" Niin lauletaan" sanottiin. „Minä tähtösin kuulta" hän

sano Kyir tään talon emäntä osaa" ne sanoivat.j (Sitten hän) päivällisen

perästä oli hän sitten pyytänyt emäntää sitä laulamaan ja emäntä sen lau-

loi, niin) hän oli sitten sanonu „kyllä nuaret saa(vat) ilota ja (laulaa mutta

ei Jumalaa niin usein mainita. Jos sitä olisi vähä, =) Missä ^^ sitä on

vähän, n. k. missä sanotaan „Iessus paim[enna pajussa] käv[i] kask[ismaissa]

karj[alaissa]" (eikä sitä muissa paikoissa mainita) niin sitä saisi vielä mai-

nita, vaan^^ kuin Jumalan nimi^'^ on joka sanassa ^'^ niin se on luajan

pilkkaamista. (Sen tähden hän kielsi J[umala]n nimeä niin usein mainitse-

masta) |Sitten kuin hän pääsi päivälliseltä niin emäntä oli hänelle laulanu

kaikki virret [hän oli sitten sanonu] kyllä te laulaa saatte sen mutta jättä-

kää Jumala poisj Nikkilän emäntä Liisa sen nimi oli, se sama joka lau-

loi Jyrsteeni papille kuali talon muarina. Se lauloi viälä Jutikkalan her-

ralle Ploofjelöille ja muille ouc^oille herroille, jotka oli sen kanssa, ja sai

siitä 4 plootua. En minä niitä vuaslukuja muista kuin se tapahtui. Kyll'

sitt on 30 aastaikaa, ei sittä sentään oo enämpää Enkä minä nuukaan tiäöä,

oliko se se muari vai sen äite, koska se on niin vanha asia, vaan että se oli

Nikkilän emäntä joka Jyrsteeni papille lauloi. Siihen aikaan kuin minä

olin piänenä pilkkana niin sitä laulettiin usein muutenkin paitse (niinä suu-

rina) pyhinä Missä vaan oli mitä korkeempi kivi sinne me meninne [!] vä-

hät lapset laulamaan. — Se on niin vanha asia etfei kukaan tiäöä ei van-

hemmatkaan ihmiset, ei minun muarini ei minun äiteni eikä kukaan mistä

se on alkunsa saanut, mutta sanottiin = hoijettiin „ei Riö valan pelto kasva,

jos vaan Helkaa lakataan huutamasta" jos se piti katooman niin piti val-

lan nälkä tuleman Täällä otetaan sitä Heluuntaita vastaan niin kuin muualla

joulua. Minun äiteni puhui että silloin nuaret vaimotkin kävi joukossa

kuin ei plikat osanneet laulaa Mutt ei ne minun aikanani käyneet muuta

kuin plikat vaan. (Ensin) ne kokoontuivat raittir ristille ja menivät sieltä

ensin kirkolle päin (välisti Hakalan vainion porttiin asti) ja tulivat samaa

^ (lukusiat ne oli ei rippiskoulua piöetä kylässä. Kert. huom. — '' Tämän jäl-

jestä pyyhitty: osaako kukaan sit. — ^ (vrt. Vähän Eerolan vaarin kertomus 1879.)

Ker. huom. — » Ensin ollut: kuullut, t pyyhitty. — lo yiäp.: Jossa. — " Yläp.:

mutta. -- 1- Yläp.: [nimjea. - is yiäp.: mainitaan.



Rirvalan Helkavirret. 121

tiätä takasin r[aittirlr|isti]lle sitten menivät Yliskylään päin ja palasivat n. k.

puali välistä (siis valtamaantietä myöten kummallekin haaralle) sitten meni-

vät vuarelle, ja välistä menivät vuarelle kohta niin ettei niitä haaroja menty

muutoin kuin oli väkeä paljo Heluuntaina, mentiin sentään muinakin p[äi-

vijnä Kuin olin piänenä pilkkana niin menivät valisti [!j neljänteenkin haa-

raan, sitä tiätä jota Ikkalaan mennään, kuin väkeä ei ollu paljo että pääs-

tiin kääntymään. Hiljaan kulkivat vaan, tavallisisesti[!], niin kuin kävellään.

(Ne pitivät toinen toistaan käöestä tai kainalosta kiini, tai olivat ilman,

miten sopi ^kuinka vaan sopij Ei siinä väliä jos välistä irroittaakin, mutta

kyllä ne käsi käöessä kulki enemmästä päästä. Ei ne käsiä heiluttaneet

^Usein poikia tunkeutui väliin ja huusivat väliin kanss n. k. jumalattomat te-

keej — Kuin siunaus (ks. yllä) loppui, niin se ensim. rati rupesi heti (sitä)

virttä vetään, oli se virsi sitte mikä hyvään milloin yhtä milloin toista

virttä. Kuin tulivat vuarelle sitte niin rupesivat rinkiin ja jatkoivat laula-

mista (ei käsistä enää kiini piöetty. Muu väki kokoontui ympäri kuule-

maan, ja vähät lapset usein pujahti käsien ^^ alitse keskelle, plikkalapset

ettenkin[!] että ne saisit oppia — Siellä olivat sitten kauvan kuin sopi,

vähsti tulivat ennen päivän ^^ laskua takasin, välisti ^hummasivat" (väsnade)

kauvemmin (etenkin pojista sanottu vaan myös tytöistäkin) Tulta polttivat

Helaatuarstaina ja jälkipyhinäkin välisti yhöella [1] vuarella välisti toiselle [!]

„ mennäänkö ttiUlle sanottiin" mutt'ei minun vanhempani laskenu. Yhteen

aikaan se oli kielletty minun äiteni sano. Ne oH polttaneet vähän paik-

koja (niin isännät kielsi?) kirkossa se kuulustettiin. ^niin kiellettiin kirkossa

polttamastaj Ei ne muuta leikkiä siellä pitäneet kuin mitä ne siellä humma-

sivat pojaat ja pilkatkin. - Välisti Yliskylänkin plikat lauloivat, niin että

ne menivät Karjuveräjän mäelle ja siellä lauloivat niitä samoja virsiä. Mutta

harvoin se tapahtui. Ei ne sentään Aliskylään tuUu laulamaan kuin ne

laulamata oli. En minä ole ollu kattotnass en minä oo havannu, olisko

ne ny ollu mukana. Mutt' en minä ole kuullu niiöen laulavan. — „Men-

nä[äls ny Helkaa kuutaan'' sanottiin ja „eikös^^ ny mennä" kuinka sopi.

121. Sääksm. Borenius 1986 38.

80.

Rirvala. Vekka. Ranta-Rikiina, 75v.

Siunaus.

Ruvekkasme rohjekkasme

Älkäsme äätämme hävekkö

Pikkuset pirisemään

Vaikk oi lapset laulamaan

Heikot virret heittäjille'^

Saksan pähkinät sanelle(n}

^^ Yläp.: kainalojen. — ^^ Yläp.: aurfingonj. — i^ Yläp.: [eijkos.
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Turuun urvut uikkajellen

Merihelmet helkytellen

käykäsme sinistä siltaa

10 Uikasme punainen porras

Humaloihin^ mennäksemmen.
Korjaukset edelliseen

:

2. |Ä. ääl/zftämme h.]

4. |Vaik]o [lapset l.|

10. [U. partanen p.]

122. Sääksni. Borenius 198639.

80.

Rirvala, Vekka. Ranta-Rikiina, 75 v.

Mataleenan virsi.

M|ataleena] neiöo nuari

Kauz/on se kotona kasvo

kfauvonj kasvo kauvas kuulu

Tykönä hyvän isänsä

5 kanssa armahan emonsa

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hianohelmallansa

Rautasen rahin kulutti

Astiota pestessänsä

10 kulman pöyöästä kulutti

Hopiapeällä veittellänsä

M|ataleenaJ n[eic)o| n|uari]

Meni vettä lähte/zeltä

Pikku kiul/men käöessä

15 kulta korva k|iulu]sessa

katteli kuvansa sijaa

'

Eipä- kiillä rintakiskon

Eikä hohöa pää hoppeeni

Jessus paimenna pajussa

30

35

40

45

50

Karjalaisna kaskismaissa

Ano vettä juodaksensa

Ei 00 minull astiata

Mitäs puhut Suomen sulha

S[uomen] s[ulha] maiöen orja

Pikaris pinona viäris

kannus halkona kali^r'^

Sls mä liäne|n| Suom[en| s|ul-

ha|

Sfuomenj s|ulha] m[aiöen| o[r-

E\\es mä elkes sanelen

Sano kaikki mitäs tiärät

Kussas^ 3e poikalastas

Yhöen luiskasit tuleen

Toisen vetkasit veteen
3nnen kaivoit karkeesecu

Sen kuis kaivoit karkeeseen

Siit olis Ruattissa ritari

S[en] k[uis| vet[kasit] v[eteen|

S[iit] o[lis] herra tällä maalla

S|enl k[uisl t[uiskasitj t[uleen|

S|iit| o[lisl pappi paras tullu

Mfataleena] n[eic)o) n[uari]

Rupes vasta itkemään

Itki vettä kiulun täysi

Sekä istu että itki

Pesi /essuksen jalaat

Hiuksillaan kuivajeli

Itteppäs iiane|!j herra Kristus

Kuis mun elkeni sanelit

Sano kaikki mitäs tiäöät'

Pane minua m//nkäs tahdot

121. 1 Toiset lauloivat: Jumaloihin jmennäksemmen] Kert. lis.

122. 1 siähen lähteesen. Kert. lis. - Alettu kirjottaa: J[essas], pyyhitty. --

^ Säejärjestys merkitty muutettavaksi: 25-6, 23-4 (24a-c). — ^ Alettu kirjottaa: M[is-
säs], korjattu päälle. - "' Säe pyyhitty.
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Soihi/7z maihini portaiiiks

Joka tuulen tuikutella

|vIoka| lainehen laöella

Porttojen polett"'

j5 Joka huaran juostavaks

J[oka] naaran käytäväks.

Eroavat kohdat sekä lisä- ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

7 di. Toisen hirren päänsä päältä

b. Hänen kultakruunullansa

9. lAstio|/[ta p.l

16 a, Oho minua neiöo parkaa

[O. m. n. parka]

18. [E. h. p. hoppeen]

18 a. Pois on muato muuttu-

nun[n|a

b. kaunis karva kaöonunna

19. /[essus p.p.]

20. K[askimaissa Karjalais]5[a]

22 a. Ei 00 kannuni kotona

24 a. Isäni ikänen paimen

b. Ruattir ruaöoilla eläny

[Ruattijn fr. e.]

c. kalanpäillä kasvatettu

Sanoo lessus*» Mataleenaa sitt Jes-

sus*" sanoo:

26. [kannujt [h. k.)

28 a. Isäs ikänen paimen

30. [S. k. m. tiälr?[ät|

34. [3. kaivoijk [k.]

35. fS. k. k. kar]/j[keeseenj

43. [I. V. k. täyjöen

45. [P. I. ja)l|laatl

46. [Hiuksillajnsa [k.|

48. \KiiL m. e. s.]

|K]us [m. e. s.|

52. J. t. tiirjotella

55. J. huar ran j.

[J. -r porton j.

[J. h. f käytäväks

1 juostavaks56. [J. n.

123. Sääks/n. Borenius 1986 40.

80.

Rirvala, Vekka. Ranta-Rikiina, 75v.

Inkerin virsi.

Ink[eri] ihana neiöo

Varas se vakuhun neic^on

Ison kimpun kihlajeli

Suurin sormuksin lunasti

5 käski odottaa vuatta viisi

V[uatta| v|iisi| v[uatta| kuusi'

kanssa 8" keseä

Yynä 9" suvea

Vuasikausi 10"^"^

H) Kunsa kuulit kualleheni

Ota moo parempi

älkös pahempata

Eerikki vähä ritari

valeÄkirjö^ kannatteli

15 V[ale/2kirj]a kiiruhusti

Lalmanti on soöassa voitu

Pantu maahan paineluissa

Ink[eri| i[hana] nfeiöo]

Väjifi vihille viätiin

20 Ei väjin vihillen saatu

Eikä miähin eikä miakoin

[EikäJ uljasten nxotten

[Eikä] vaimojen valiten

Eikä neitten kaunevu^en

23 Inkferi] ih[ana| n[eiöo|

Istu lutin solassa

122. *> Sana pyyhitty. — ' Korjattu: I[essus].

123. 1 7s jäi aina pois. Ker, huom.



124 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

Sekä istu että itki

katto itään k[atto| länteen

[katto] poikki pohjaseen

3() Näki „kykkärän"- merellä

Jossas Hänet lintuparvi

N//55as lähöet lentämään

Jossas Ifiänet] kalaparvi

Niissas vaipunet mereen

35 Jossas l[iänet] Lalmaniisen

Laske pur^^^^5 valkamaan

Mistäs tunnet Lalmannikses

Tuulennasta tunnen purtteen

Silkki on I[nkeri]n kutoma

40 Kavan neic^on kaiöehtina

Om mun nuari veljykäisen

Otas ohrilta orih/

Irustimilt(a) ikäliha

Aja vastoi Lalmantia

(Lalmanti kysyy rannassa että mis-

tä hän tunsi:)

45 Mistäs tunsit Lalmannikses

Tuuljennasta tunnen purtteen]

Tois|en airon nostannosta]

T[oisen airon laskennosta

Toinen puali uutta puuta

50 Toinen silkkiä sinistä]

Silk|ki on Inkerin kutoma]

kav|an neiöon kai^ehtima]

Terve nuari veljykäinen

kuinka I|nkeri] elää

55 Hyvin Ifnkeri| elää

Viikkokausi häitä juatiin

Ei väjin [vihillen saatu]

Eikä [miähin eikä miakoin]

Eikä [uljasten uroten]

«o Eikä [vaimojen valiten]

Eikä [neitten kaunevuöen]
Vrt. Gottl. ja H. Mbl. 1832 No 42.

Huom. Rikiina ei tuntenut sitä lop-

pua, joka Kantelettaressa on, eikä

myöntänyt sitä oikeaksi.

Eroavat kohdat sekä lisä- Ja täy-

dennyssäkeet edelliseen

:

1 a. Eerikki iso ritari

Lalmanti [i. r.]

2 a. Anto kättä kätkyvellen

5. |k. oöottjamaan [v. v.]

10. [K. kuul]4t kuollehe]4ni]

12 a. Ota muuton muatohittes

17. [P. m. paine]l[luissa]

19 a. Viikkokausi häitä juatiin

b. Toinen lahjoja ladeltiin

c. Kolmas annettiin antimia

22. [E. u. uroten]

30. [N. kykkärä]/;z [m.]

36. |L. p. valkama]llen

38 a. Toisen airon nostannosta

b. 2n a[iro]n laskennosta

c. Toinen puali uutta puuta

d. [Toinen] silkkiä sinistä

40. [K. n. kai5ehti|A/z[a]

43 a. Maatajalka maltahilta

44. [A. vasto L.]

55 a. Väjin vihille viätiin

56 a. Toinen [lahjoja laöeltiin]

b. kolmas [annettiin antimia].

124. Sääksm. Borenius 1986 41.

80.

Rirvala, Vekka. Ranta-Rikiina, 75 v.

Annikaisen virsi.

Ei tätä laulettukaan paljo. Se oli

hyvin kankie.

123. 2 em minä häntä tiäöä. Kert. lis.
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Annikainen nfeic^o] n|uaril

Istu Turuun sillan päässä

kaitti kaupu/2^in kanoja

neuvo Turuun neiöosia

5 Nousi pilvi luatehesta

Toinen lännestä läheni

Joka nousi l[uatehelsta

Se muuttu neitten haaksi

Joka l[ännestä] l[äheni]

K) S[el m[uuttu] kestihaaksi

Jo mun kerran kesti petti

Huarran poika peipotteli

Söi mun syätetyt sikani

Joi mun joulutynnyrini

„ Kyllä se on ihan niin kuin se on

kirjassa en minä voi mulkata kyllä

minä tunnen kuin te luette että se

on ihan niin kuin sitä laulettiin en-

nen vaikk en enää osaa sitä laulaa.

(Seuraavat säkeet hän melkein kaikki

ainoastaan kysyttyäni muisti.)

1.-, (Minun piäni pellapaitan

Tahto verkaista^ hametta

M[inun] verkane hameeni

Tahto vuötä" kullatuista

M[inun] vyäni kullatuine

20 T[ahto]" raskaita rahoja

M[inun] raskaat rahani

T[ahto] nuarta kauppamiästä

M[inun] nuari kauppamiäheni

Tahto mennä muille maille)

Neoviuksen

125. Sääksm. Neovius 786. 89.

Ester Juhontytär, synt. 1815 Vana-
jassa Harvialan läänin Höyty-

— — — — — (Seurlaava] selvästi

ja tarkoin laulettu)

2r) lessuksen jätän sijaan

Maarian hyvään majaan

Hyvä on toiste tullakseni

Parempi paiataksen/

Ennen tehöylle/2 teloille

.HO Aloti//lle/z anturo/llen

lessuksen telat tekemät

Maarian anturat alomat

Hxkos hirvi juastuansa '

Joi hirvi janottuansa

H.ö Elanteesta lähtehestä

Siähen heitti haivenensa

[Siähen] kualansa valutti

Siähen karkas kataja kaunis

katajahan kaunis marja.

10 Joka siitä oksan otti

Se otti ikäsen onnen

Joka siitä lehöen leikkas

Se leikkas ikäsen lemmen.

Eroavat kohdat sekä lisä- ja täy-

dennyssäe edelliseen

:

5. [pilvi Nousi 1.]

6. [Töine 1. 1.]

10 a. (Emma kiitä kestihaa^ta)

11. [J. m. kesti kerran p.]

15. [M. p. pellapaitan]/*

29. [E. t. teloile]

30. [A. anturoille]

muistiinpano.

Iässä. Ollut palveluksessa Vana-

jassa. Hattulassa, Janakkalassa

sekä n. 35 v. kamreeri Lindeblad-

124. ^ Alettu kirjottaa: nuorta k-, korj. päälle ja yläp. — - Kirjotusvirhe, p.o.

vyötä. — ^ Alettu kirjottaa: nuar-, pyyhitty, jatkettu oikein, — ^ Kerääjä on mer-

kinnyt kysymysmerkillä mahdollisen muutoksen säkeiden järjestykseen, niin että en-

sin olisivat säkeet 33-43 ja vasta niiden jälkeen säkeet 25-32.
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vainajalla ja hänen perillisillään

Porvoossa. Kuullut Vanajan Ika-

loisissa eräältä emännältä, joka

oli naituna Sääksmäkeen. Muis-

tiinp. Porvoossa.

Sääksmäen, kun Helkaa laulettiin

että heirän peltonsa kasvaisi viljaa.

Niitä virsiä^ on jo laulettu 300 aas-

takkaa. Pappi sielä prosessas kau-

van, ettei sais laulaa, mutta he lau-

lavat vaan.

Mataleena neito nuori

kauvan kotonna kasvo

kauvan kasvo, kauvas kuu-

luu

hyvän isänsä majassa

5 armaan emänsä elossa

kulman pöyrästä kulutti

kultasella veitellään-

oven päällisen kulutti

kultasella kruunullaan

10 toisen hirren kynnyksestä

kultasella hännällään

meni sitte vettä ottaa

kultasella kiulullaan

katteli sitte kuvansa siaa

15 (hän) katteli lähtehessä

eipä kiillä rinta kisko

eikä hohra hopiainen

niinku on kiilsi menneenä ke-

vännA

ja loisti vielä toisenna vuon-

na

20 leesus paimenena pajuss

haki vettä juoraksee

„annas vettä juorakseni!"

„Ei ole minulla astiata

astiani kotona kalisee

25 pikarina pinoni vieret!"

„Entä kun ma elkes sanon

sah kaikki mitäs tierät

entä5 ne kolme poikalastas

yhren tuiskasit tulee

-M) toisen vetkasit vetee

kolmannen kaivot karkeesee;

sen kun'^ tuiskasit tulee

olis Ruattissa ritari

sen kun-^ vetkasit vetee

;55 olis pappi paras tullut

sen kun"^ kaivot karkeesee

olis herra tässä maassa"

„Ittepäs lienee Herra leesu

kus mun elkeni sanelet

40 pam mua puihin, pam mua
maihin

laho-puiksi lainehille

tulen hiileksi tulee

kekäleeksi valkehille."

Itki kiulun vettä täysi

45 pesi Jeesuksen jalaat

hiuksillansa kuivajeli.

[Kerääjän Uittamia] Toisinnuksia.

V. 5 armaan emonsa elossa

armaan äitinsä elossa.

V. 7 hänen kulta veit/ellään'^

V. 8 hirren ovesta kulutti

V. 9 hänen kulta kruunullaan

V. 10 toisen hirren permannosta.

V. 11 hänen kulta hännällään.

V. 13 hänen kulta kiulullaan

125. 1 laulaja aina sanoo virsi (eikä: runoa) sekä tätä että kaikkia muitakin

laulamiansa runoja. Ker. sei. — ^ Yläp.: [veitjt?[ellään]. — ^ myös: kus. Ker.

muist. — 1 Jälkimäisen t:n yläpuolella kysymysmerkki
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V. 14 katteli sitte kuvansa muotoo

V. 26 eniUs kun ma elkes sanon

V. 33 olis Ruattissa ritari.

V. 35 olis pappi paras tullu.

V. 38 ittepäs lienet Herra leesus.

V. 45 jalaat'' (sic!)

Lindqvistin muistiinpanot ^

126. Sääksm. Lindqvist 518. 92.

Ritvala, Hakala. Maijastiina. tor-

pan muori, yli 80 v.

Matakleenan vesimatka,

jota myös piikaiset lauloi Helka vir-

tenä Hämeessä.

Matakleena nuori neitti

Kauvan se kotona kasvoi

kauvan kasvoi kauvas kuului

tykönä hyvän isänsä

.-, kanssa armahaan emonsa

palkin polki permannolta

hänen korko kenkillänsä

hirren kynnystä kulutti

hänen hieno helmallansa

10 toisen hirren päänsä päältä

hänen kulta kruunullansa,

kultaisen rahin kullutti[!]

astioita pestessänsä

kulman pöydästä kulutti.

j.-, Hopia päällä veitsellänsä

Matakleena nuori neitto

meni vettä lähteheeltä

kulta kiulunen kädessä

kulta korvat kiulusessa

20 katseli kuvan sivoa

30

35

40

45

Ohoh hoh minua neitto parka

Pois on muoto muuttunnunna

kaunis karvani kaonnut

eipä kiillä rinta kisko

eikä hohda pää hopeeni

Niinkuin kiilsi toissa kesänä

Viellä hohti menne vuona

Jesus paimenna pajussa

Karjalaisna kaski maissa

ano vettä juodaksensa

Annas vettä juodakseni

Ei 00 mulla astiata,

Ei 00 kannuni kotona

Pikarit pinona vierit

Kannut halkona kalisit

pistäppäs pivosi täysi

Kahmalossa kanniskele

Mitäs puhut Suomen sulho

suomen sulho maitten orja

isäni ikuinen paimen

Ruoti ruodilla elänyt,

Kalan päillä kasvatettu

Karjalaisna kaski maissa

Siis mä lienen suomen sulho.

Suomen sulho maitten orja

125. '^ Ensin ollut ya/Mö:/. Muistiinpanija näyttää laulattaneen runon kolmasti ja

ensi kerralla kuulleen jalaat, toisella jallaat, mutta on lopullisesti kuitenkin käsit-

tänyt /:n lyhyeksi (vrt. myös 5. säkeeseen, josta hänellä on 3 eri muotoa).

1 A. LiNDQViSTin kokoelmissa tavattavista Rirvalan Helkavirsien muistiinpanoista

julaistaan tässä nr:t 518 ja 519, jotka ovat saadut Sääksmäestä, huolimatta siitä,

että ne kuten muutamat muutkin tähän julkaisuun otetut Helkavirsien toisinnot ovat

todennäköisimmin helka-arkista opitut. Sen sijaan ei ole näyttänyt olevan syytä ju-

laista Lindqvistin nr:ita 517 ja 616-8, jotka ovat saadut Sääksmäen ulkopuolelta

Rengosta, Tammelasta ja Humppilasta ja joiden kirjallinen alkuperä on aivan ilmeinen.
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50

(JO

()5

70

80

Isäsi ikuinen paimen

Ruoti ruodoilla elänyt

Kalan päillä kasvatettu

Karjalaisna kaski maissa

Ellen elkiäs sanele.

Sano kaikki mitäs tieät

kussa kolme poika lastas

yhden tuiskasit tuleheen

toisen vetkasit veteheen

kolmannen kaivoit karkee-

seen

sen kun tuiskasit tuleheen

siit olis ruotsissa ritari

sen kuins vetkasit veteheen

siit olis herra tällä maalla

sen kuins kaivoit karkeeseen

siit olis pappi paras tullut

Matakleena neitto nuori

rupes vasta itkemään

itki vettä kiulun täyten

Jesuksen jalat peseepi

Hiuksillansa kuivaili

Itseppäs lienet Herra Jesus

kuins mun elkeni sanelit

Pane minua herra Jessu

pane minua minkäs tahrot

soihin maihin portahiksi

porttojen poljettavaksi

pane minua herra Jessus

pane minua minkäs tahrot

silloiksi meren selälle

lahopuiksi lainehille

joka tuulen turjotella

joka lainehen lajella

pane minua Herra Jessus

pane minua minkäs tahrot

tunke hiiliksi tuleheen

kekäleiksi valkiahaan

joka tulen tuikutella

valkiaisen vaikutella

muistutuksia, tässä lauletaan joka

toisen värsyn sanat »kauniissa jou-

kos" niinkuin Matakleena nuori neitto

kauniissa joukos, kauvan se kotona

kasvoi kauniissa joukos, mutta jätin

ne kirjoittamatta sillä se olisi niin

pitkäksi venynyt. Rahi, on sama kuin

muurin vierellä penkki. Rinta kisko

on sama kuin Rinta solki karkeseen

on sama kuin kankaaseen turjotilla

sama kuin heilutella.

127. Sääksm. Lindqvist 519. 92.

Valkeakoski. Kulmala, suutari, 65 v.

Hikos hirvi juostessansa

joi hirvi janottu[a]nsa

heränteestä lähtehestä

siihen kuolansa vallotti

5 siihen karvansa karisti

siihen heitti haivenensa

siihen kasvoi tuomi kaunis

tuomeen hyvä hetelmä

katajahaan kaunis marja

10 joka siitä oksan otti

Se otti ikuisen onnen

joka siitä lehden leikkas

se leikkas ikuisen lemmen

joka siitä juuren katko

15 se se katko kuolakseen

joka siitä maan möyri

se se ikääns kaotti.

Jesuksen tilat tekemät

Marian anturat alomat

20 Jesus myötä matkallani

Mariaa takaisin tuomaan

Eipä Herra häntä tuonut

Eikä emo palainut.

Annikainen neitto nuori

25 istu turun sillan päässä



Rirvalan Helkavirret. 129

sekä istu että itki

odotteli outo miestä

kulta mies merestä nousi

rikas ruotsista palaava

30 hänen otti hahtehensa

Annin aluksellensa

H")

kauvas saksan saariliiin

Annika soria neitto

istu saaren sillan päässä

oli paltinan pesiä

vaattehitten valkasia

ikävystu|!] aikojansa

kauvas vei sen muille maille ' oudostu elämätänsä.

Salon (=H0 24) muistiinpanot P.

Sääksm. HO 24 381 d\ 13.

Rirvala. ..Rajakorven Henna" (Hentriika Andersson), 80 v., synt. „Rilva-

lassa" . jossa itse ollut laulamassa Jielkaa" . Muuttanut Tyrväntöön 19-vuo-

tiaana. Muistiinp. T:n kirkonkylässä.

Laulajat omissa vaatteissaan, mitä kullakin päällä oli. Tytöt lauloivat;

ei naineet ihmiset olleet mukana. Raittin ristiltä lähdettiin laulaen ja kul-

jettiin Huittulaan päin, ei menty kauas. Sitte palattiin ja mentiin Raittin

ristin läpi Yliskylään päin. Sitte palattiin taas takasin, Raittin ristin kautta

Helkavuarelle. Helaatorstaina laulettiin ensi kerran ja senjälkeen laulettiin

sitä joka pyhä juhannukseen saakka. Kävi paljo ihmisiä silloin kuulemassa

ulkopitäjistäkin. Heluuntai oli Sääksmäen kirkkopyhä ja silloin tuli paljo

väkeä sinne. Papitkin kävivät kuulemassa sitä. Pojat velmujelivat, että

„ kyllä minä olen kaikisten kauniimpi joukossa". Tytöt menivät rivissä kolme

rinnan. Välistä pitkä joukko. Väliin laulettiin ninkin, että lauloi ensin etu-

rivi ja sitte vasta takimmaiset sitte kertasivat sen, niin että eturivi huokasi

sen ajan. Kahteen osaan, ei enempää. Tavallisemmin laulettiin kaikin yh-

dessä. Aina aljettiin alkulauluUa. Ehtoopäivällä kokoonnuttiin. Ei kukaan

erityisesti johtanut. Nuoret kokoontuivat rviin. Alkulaulun jälkeen laulet-

tiin sitten joko Mataleenan laulu tai toisella kerralla Inkerin laulu. Mutta

ei juuri koskaan molempia virsiä. Ei laulettu koskaan Annikaisen virttä.

Laulettiin aina väliin «Kauniissa joukoss'". Ei kellään ollut kirjoja. Ei ol-

lutkaan kirjoja silloin vielä, kun laulaja oli mukana. Toinen toisestansa oppi-

1 Aukusti Salo kirjotti Rajakorven Hennalta (Hentriika Anderssonilta) Helkavir-

ret kaksi eri kertaa. Ensi kerralla (17. 6. 1913) yhdessä Toivo KAUKORANNAn

kanssa saadut ovat kirjotetut sanelun mukaan ja ovat tässä julkaisussa nr:t 128, 131

ja 134. Toisella käynnillään (30. 6. 1913) Salo kirjotti ensin laulun mukaan Alkusanat

ja Mataleenan virren, tämän julkaisun nr:t 129 ja 132, sekä sanelun mukaan samat

ja Inkerin virren, tämän julkaisun nr:t 130, 133 ja 135. Kuvaus helkajuhlan vie-

tosta on tältä jälkimäiseltä käynniltä. — - Ensimäinen käsikirjotus tästä pikakirjotuk-

sella. Julaistaan kerääjän oman puhtaaksikirjotuksen mukaan.

9
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vat. Ei ole oppinut kirjasta vaan ennen. Helkavuarella sitte laulettiin lop-

puun se virsi, mikä aljettiin, mutta ei uudestaan laulettu. Tultiin sitte välillä

pois ja mentiin illalla Helkaa polttaan. Laulu tapahtui niin paljo aika-

semmin, ettei valkeeta vielä tehty. Valkeeta ei tehty Helkavuarelle; se oli

niin kaunis keto, mutta kyllä johonkin pellolle lähelle. Sitte tanssattiin il-

lalla jossakin talossa. Ei muulloin tanssattu kun Heluuntaipäivänä (kun

nimittäin Helkaa laulettiin), jolloin kokoontui ulkopitäjäläisiä. Muut eivät

lauluun ottaneet osaa kuin nivalaiset, muut eivät osanneetkaan. Ei kuul-

lut vainioitten kasvusta puhetta, ennenkuin kirjasta. Vioolilla tanssat-

tiin, ei piiritanssia. Joskus tapeltiinkin, ei puukkojen kanssa, muuta käsiry-

syssä. Oman kylän pojat ahdistivat ulkopitäjän poikia. Kävi kahtakym-

mentä, kun viimeksi lauloi. Oli jo ripillä käynyt, ennenkuin ensikerran

lauloi. Ei kakaroita otettu joukkoon. Käsi kädessä kulkivat.

128. Sääksm. HO 8 724 (=H0
24 151b). 13.

Rirvala. Rajakorven Henna (Hent-

riika Andersson), 80 v., synt. „Ril-

valassa", jossa itse ollut laula-

massa „helkaa" . Muuttanut Tyr-

väntöön 19-vuotiaana. Muistiinp.

T:n kirkonkylässä.

Alku.

Ruvekkasme rohjekkasme

Kauniissa joukoss'

Älkäsme ääntämme hävekkö

Vaikk' on lapset laulamassa

5 Pikkusekkin pirisemässä.

129. Sääksm. HO 24 380a\ 13.

Rirvala. „Rajakorven Henna", ks.

nr. 128.

(Laulun mukaan).

Ruvekkasme, rohjekkasme

Kauniissa joukoss'

Älkäsme ääntämme hävetkö

Kauniissa j.n.e.

5 Vaikk' on lapset laulamassa

Pikkuisekkin piriseevät

Annas mun käjen kukottaa

Saksan pähkinät sanella

Merihelmet helytellä

130. Sääksm. HO 24 381a. 13.

Rirvala. „Rajakorven Henna", ks.

nr. 128.

(Sanelun mukaan)

Ruvekkasme, rohjekkasme

Kauniissa joukoss'

Älkäsme ääntämme hävekkö

Vaihkon lapset laulamassa

5 Pikkusekkin pirisemässä

Annas mun käjen kukata

129. 1 Ensimäinen käsikirjotus tästä pikakirjotuksella. Julaistaan kerääjän oman
puhtaaksikirjotuksen mukaan.
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Merihelmet helkytellä

Saksan pähkinät sanella

131. Sääksm. HO 8 723 (^ HO
24 151a). 13.

Rirvala. „Rajakorven Henna", ks.

nr. 128.

Mataleena neito nuari

Kauvan se kotona kasvo

Kauvan kasvo, kauvas kuulu

Tykönä hyvän isäns

5 Kanssa armahaan emonsa

Palkin polki permannolta

Hänen korkokenkinänsä

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hianohelmollansa

K, Toisen hirren päänsä päältä

Hänen kultakruunullansa

Kulman pöyrästä kulutti

Hopiapäällä veittellänsä

Rautasen rahin kulutti

i:, Astioita pestessänsä

Mataleena neito nuari

Meni vettä lähteheeltä

Kulta kiulunen käressä

Kulta korva kiulusessa

20 Katseli kuvans sijoja

Pois on muatoni muuttu-

niinna

Kaunis karvani karonnu

Eipä kiillä rintakiskon

Eikä hohra päähopeeni

25 Ninkuin kiilsi toisena kesänä

Viälä hohti menneenä vuanna

Jessus paimenena pajussa

132. 1 Ensimäinen käsikirjotus tästä

puhtaaksikirjotuksen mukaan.

Ano vettä juaraksensa

Ei ole minulla astiata

30 En anna kulta kiulustani

Ellen elkes sanele

Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskasit tuleheen

Toisen viskasit veteheen

.3.0 Kolmannen kaivot karkeese-

hen

Sen kus tuiskasit tuleheen

Siit ois Ruo^5issa ritari

Sen kus vetkasit veteheen

Siit ois herra tällä maalla

40 Sen kus kaivot karkeesehen

Siit olis pappi paras tullu

I^^eppä Hänet herra Kristus

Kuis mun elkeni sanelit

Pane minua minkäs tahrot

45 Tunke hiiliksi tuleheen

Kekäliksi valkeeseen

Joka tuulen turjutella

Joka laineen larella

132. Sääksm. HO 24 380b K 13.

Rirvala. „Rajakorven Henna", ks.

nr. 128.

Mataleenan virsi [laulun mu-

kaan].

Mataleena neito nuari

Kauvan se kotona kasvoi

Kauvan kasvoi, kauvas kuu-

lui

Tykönä hyvän isänsä

pikakirjotuksella. Julaistaan kerääjän oman
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5 Kanssa armahan emonsa

Palkin polki permannolta

Hänen korko kenkillänsä

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hiano helmoillansa

10 Toisen hirren päänsä päältä

Hänen kultakruunullansa

Kulman pöyrästä kulutti

Hopiapäällä veittellänsä

Rautasen rahin kulutti

15 Astioita pestessänsä

Mataleena neito nuari

Meni vettä lähteheltä

Kulta kiulunen käressä

Kulta korva kiulusessa

20 Katseli kuvaans' sijoja

Oho, minua neito parka

Pois on muatoni muuttununna

Kaunis karvani karonnu

Jessus paimenena pajussa

25 Ano vettä juaraksensa

Ei o minulla astiata

Pikarit pinona viäris'

Kannut halkona kalisi

En anna kulta kiulustani

30 Ellen elkesi sanelen

Sano kaikki, mitäs tiärät

Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskaisit tuleheen

Toisen vetkaisit veteheen

35 Kolmannen kaivot karkeesee-

hen

Sen kuis tuiskaisit tuleheen

Siit olis Ruatsissa ritari

Sen kuis vetkaisit veteheen

Siit olis herra tällä maalla

40 Sen kuis kaivot karkeesee-

hen

Siit olis pappi paras tullu
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Itsepäs Hänet Herra Kristus ' lo Toisen hirren päänsä päältä

Kuis mun elkeni sanelit

Viä minua minkäs tahrot

45 Soihin, maihin portahiksi

Tunke hiiliksi tuleheen

Kekäleiksi valkijahan

Joka tuulen turjutella

Joka laineen larella.

133. Sääksm. HO 24 381b. 13,

Rirvala. ..Rajakorven Henna", ks.

nr. 128.

Mataleenan virsi [sanelun mu-

kaan].

Mataleena neito nuari

Kauvan se kotona kasvo

Kauvan kasvo, kauvas kuulu

Tykönä hyvän isänsä

5 Kanssa armahaan emonsa

Palkin polki permannolta

Hänen korkokenkinänsä

Hirren kynnystä kulutti

Hänen hianohelmollansa

Hänen kultakruunullansa

Kulman pöyrästä kulutti

Hopiapäällä veittellänsä

Rautasen rahin kulutti

[5 Astioita pestessänsä

Mataleena neito nuari

Meni vettä lähteheeltä

Kulta kiulunen käressä

Kulta korva kiulusessa

20 Katseli kuvans sijoja

Oohoo minua neito parka

Pois on muatoni muuttu-

nunna

Kaunis karvani karonnu

Eipä kiillä rintakiskon'

25 Ninkuin kiilsi toisena kesänä

Viälä hohti menneenä vuanna

Jessus paimenena pajussa

Ano vettä juaraksensa
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Ei ole minulla astiata

30 Pikarit pinona viäris

Kannut halkona kalisi

En anna kulta kiulustani

Ellen elkes sanele

Sano kaikki mitäs tiärät

35 Kussas kolme poikalastas

Yhren tuiskasit tuleheen

Toisen vetkasit veteheen

Kolmannen kaivot karkeese-

hen

Sen kuis tuiskasit tuleheen

40 Siit olis Ruatsissa ritari

Sen kuis vetkasit veteheen

Siit olis herra tällä maalla

Sen kuis kaivot karkeesehen

Siit olis pappi paras tullu

45 Itseppä Hänet herra Kristus

Kuis mun elkeni sanelit

Viä minua minkäs tahrot

Tunke hiiliksi tuleheen

Kekäleiksi valkiahan

50 Joka tuulen turjutella

Joka laineen larella

134. Sääksm. HO 8 725 (= HO
24 151 c). 13.

Rirvala. .Rajakorven Henna" , ks.

nr. 128.

Inkeri ihana neito

Vara se vakuhuun naitaan

Lalmanti iso ritari

Anto kättä kätkyeen

5 Ison kimpun kihlajeli

Suuren sormuksen lunasti

Kokotteli (orotteli) vuatta viisi

Vuatta viisi vuatta kuusi

Sekä sei/^semän kevättä

10 Kanssa kahreksan kesää

Kynä yhreksän suvee

Talvikausi kymmenettä

Eerikki vähä ritari

Valekirjat kannatteli

15 Valekirjat kiiruhuulta

Lalmantis on sorissa voi(te)ttu

Pantu maahan painelluissa

Inkeri ihana neito

Väen viätiin vihkitupaan

20 Väen kihlat annettiin

Väen ei vihillen saatu

Eikä miähin, eikä miakon
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Eikä uljasten urosten

Eikä nei^5^en(!) kaunokaisten

25 Inkeri ihana neito

Istu lutin solassa

Sekä istu että itki

Näki kykkärän merellä

Jos sä Hänet lintuparvi

30 Nin sä lähret lentämään

Jos sä Hänet kalaparvi

Nin sä vaipunet veteheen

Jos sä Hänet Lalmantini

Nin laske purjees valkamaan

35 Mistäs tunnet Lalmannikses

Tunnen nasta tunnen pur-

jeen

Kahren airon laskennasta

Silkki Inkerin kutoma

Kauvan neiton kairehtima

41) Terve nuari nälämiäs

Kuinka Inkeri elääpi

Hyvin Inkeris elääpi

Viikkokausi häitä juatu

Toinen lahjoja lareltu

15 Kolmas on annettu antimia.

Joka säkeen jälkeen lauletaan:

Kauniissa joukoss'.

135. Sääksm. HO 24 381c. 13.

Rirvala. .,Rajakorven Henna" , ks.

nr. 128.

Inkerin virsi [sanelun mukaan].

Inkeri ihana neito

Lalmanti iso ritari

Anto kättä kätkyehen

Ison kimpun kihlajeli

5 Suuren sormuksen lunasti

Kokotteli vuatta viisi

Vuatta viisi, vuatta kuusi

Sekä seitsemän kevättä

Kanssa kahreksan kesää

10 Yynä yhreksän suvea

Talvikausi kymmenettä

Eerikki vähä ritari

Valekirjat kannatteli

Valekirjat kiiruhuulta

15 Lalmantis on sorissa voitettu

Pantu maahan painelluissa

Inkeri ihana neito

Väin viätiin vihkitupaan

Väin kihlat annettiin

20 Väin ei vihiillen saatu

Eikä miähin eikä miakon

. Eikä uljasten urosten

/

Eikä neitsten[!] kaunokaisten
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25

30

Inkeri ihana neito

Istu lutin solassa

Sekä istu että itki

Näki kykkärän merellä

Jos sa Hänet lintuparvi

Nin sä lähret lentämähän

Jos sa liänet kalaparvi

Nin sä vaipunet veteheen

Jos sa liänet Lalmantini

Nin laske purjees valkamaan

Mistäs tunnet Lalmannikses

3ö Tunnen nastat ja tunnen pur-

jeen

Terve nuari nälämiähen

Kuinka Inkeri elääpi

Hyvin Inkeris elääpi

Viikkokausi häitä juatu

40 Toinen lahjoja lareltu

Ja kolmas on annettu antimia

Salon (=H0 24) muistiinpanot II.

Sääksm. HO 24 823 e K 13.

Rirvala. ..Haiiran Eriika" (Eriika Haudanmäki), 85 v., synt. ja elänyt Rir-

valassa. Ei sanonut enää muistavansa juuri ollenkaan „helkaa" . Ollut

itse nuorena monasti sitä laulamassa.

„Tytöt lauloivat ensin ja nuoret miehet vetivät toiseen kertaan, niin se

kävi niin kauniisti että kajahteli." Lähdettiin läheltä Raitinristiä Ison-Eero-

lan portilta. Mentiin ensin Huittulaan päin, palattiin sieltä Raitinristille ja

mentiin Yliskylään, mentiin Yliskylästä takaisin Raitinristille ja tultiin Paa-

von mäelle, siihen pisätettiin sitte rinkiin, laulettiin siinäkin sitte vielä,

kaikki kolme virttä laulettiin, siihen kerääntyi väkeä paljo, muut ihmiset

kulkivat perässä, oH tavattoman paljo väkeä, ai ai sitä kansan pauhua kun

täällä oli. Kolme tyttöä oli rivissä, kaikki koko tyttöjoukko veti ensin ja

sitte nuoret miehet perässä, nuoret miehetkin olivat rivissä kolme rinnan,

sanovat, että sotamiehet tämän laulun panivat ensin alkuun. Sanovat, että

jos Rirvalassa lakataan tätä laulamasta niin pellot lakkaa kasvamasta, mutta

pellot kasvaa ja laulamasta on lakattu. Ei ollut mitään valkeeta siellä Paa-

1 Käsikirjotus pikakirjotuksella. Toimituksen puhtaaksikirjotus. Kertomus ei ole

täysin luotettava.
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von mäellä. Sitte kun laulamasta lakattiin niin tultiin pois Paavon mäeltä

ja ensimäiset laulajat tulivat niin paljo kuin pääsivät mäkeä alas. Koko

kylä oli koristettu lehdillä ja limoilla, limot kahden puolen tietä ja laastu

kaikki kyläin väli (maantie nimittäin), huoneet koko kylässä oli kanssa ko-

ristettu lehdillä, oli oikein juhlapäivä Rirvalassa, Sitte oli tanssit molem-

missa kylissä, tässä Yliskylässä ja Aliskylässä, oitis kun Paavon mäeltä tul-

tiin. Nuoret vaan ottivat osaa lauluun. Eikä semmoiset saaneet ottaa osaa,

joilla oli lapsi ilman naimista.

Sääksm. HO 24 1014 bK 13.

Rirvala. „Hauran Eriika", ks. ed.

Nuuralaan menevän maantien pohjoispuolella on Yliskylä ja eteläpuo-

lella Aliskylä. Eerolan kohdalta lähdettiin alkuun, sitte tultiin Raittin ris-

tille, sitte Hakalaan päin (Väliporttia kohden) Kurjenojalle asti, sitte palat-

tiin takaisin Raittin ristille. Tultiin sitte suoraan Helkavuorelle (silloin sa-

nottiin Helkavuoreksi, nyk. Paavon mäki). Yhdessä kaikki lauloivat. 4 oli

rinnan. Ei mitään erityisiä pukuja. „Jonsei lauleta, nin lakkaa Rirvalan

pellot kasvamasta". Ainoastaan viime vuonna (siis 1912) ei laulettu, mutta

muuten koko E:n muistin ajan laulettu. Ei ollut mitään tulta. Helaatuors-

taina ensimmäinen kerta laulettiin, sitte joka pyhä sen jälkeen, Pietarin päi-

vään asti sitä pidettiin sitte voimassa. Mutta ei sitä aina laulettu siihen

asti sentään. Papit olivat myös mukana täällä kuulemassa. Heluuntaina

oli paljo väkeä, oli herroja ja kaikkia. Joka talon piha oli hevosia täysi.

Nuorilla oli tanssit päälle. Jälkeen kirkon ajan (alettiin nimitt. laulaa), niin

että kerkisivät kirkolta tänne. 4 km. on kirkolle.

136. Sääksm. HO 24 823a. 13.

Rirvala. „Hauran Eriika" (Eriika

Haudanmäki), 85 v., synt.ja elä-

nyt Rirvalassa. Ei sanonut enää

muistavansa juuri ollenkaan „hel-

kaa" . Ollut itse nuorena monasti

sitä laulamassa.

Ruvekkasme, rohjekkasme

Kauniissa joukoss'

Älkäsme ääntämme hävekkö

K.j.

5 Vaikk' on lapset laulamassa

K.j.

Pikkusekkin pirisemässä

K.j.

Tehkämme sinistä siltaa

10 K. j.

Uikamme punanen porras

K.j.

Jumaloihin mennäksemme

K.j.

^ Ensimäinen käsikirjotus tästä pikakirjotuksella. Julaistaan kerääjän oman puh-

taaksikirjotuksen mukaan.
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15 Jumaloihin puhtahisiin

K.j.

137. Sääksm. HO 24 823 b. 13.

Rirvala. „Haiiran Eriika" , ks.

nr. 136.

Mataleenan virsi.

Mataleena neiro nuari

K.j.

Kauvan se kotona kasvo

K.j.

ö Kauvan kasvo, kauvas kuulu

K.j.

Tykönä hyvän isänsä

K.j.

Kanssa kalliin emonsa

10 K. j.

Palkin polki permannosta

K.j.

Hänen korkokenkinänsä

K.j.

15 Kulman pöyrästä kulutti

K.j.

Hopeepäällä veittellänsä

K.j.

Hirren kynnyksestä kulutti

20 K. j.

Hänen hianohelmallansa

K.j.

Toisen hirren päänsä päältä

K.j.

25 Hänen kultakruunullansa

K.j.

Meni vettä lähteheeltä

K.j.

Kultakiulunen käressä

30 K. j.

Kultakorva kiulusessa

K.j.
•

Jessu paimenena pajussa

K. j.

35 Karjalaissa kaskismaissa

K. j.

Pistä pivosi täysi

Kahmaloissas kanniksele

40 K. j.

Eres mä elkiäs sanele

K.j.

Sa kaikki mitäs tiärät

K. j.

45 Kussas kolme poikalastas

K.j.

Yhren tuiskasit tuleen

K.j.

Toisen vetkasit veteen

50 K. j.

Kolmannen kaivot karkeeseen

K.j.

Sen, jonkas tuiskasit tuleen

K.j.

55 Siit olis Ruattissa ritari tullu

K.j.

Sen, jonkas vetkasit veteen

K.j.

Siit olis tullu herra tälle

maalle

BO K. j.

Sen, jonkas kaivot karkeeseen

K.j.

Siit olis pappi paras tullu

K. j.

05 Viä minua, herra Kriste

K.j.

Viä paikkaan minkäs tahrot

K.j.
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Soihin maihin portahikses

70 K. j.

Porttojen poljettavaks.

K. j.

138. Sääksni. HO 24 823 d. 13.

Ritvala. „ Haaran Eriika" , ks.

nr. 136.

Inkerin virsi.

Inkeri ihana neito

K.j.

Viikon lahjoja lateli

K.j.

5 Kohnannen silkkiä kuteli

K.j.

139. Sääksni. HO 24 823 c. 13.

Rirvala. „Nauran Eriika". ks.

nr. 136.

Anninkaisen virsi.

Annikainen neito nuari

K.j.

Söi mun syätetyn sikani

K.j.

5 Joi mun joulutynnyrini

K.j.

Jätti piänen pellaispairan

K.j.

Minun piäni pellaispaitan

10 K.j.

Tahtois kultaista vyätä

K.j.

Ja minun kultanen vyäni

K.j.

15 Tahtos pellaista paitaa

K.j.

Minun pellainen paitani

K.j.

Tahtos mennä muille maille

20 K. j.

Muille maille viarahille

K.j.

140. Sääksm. HO 24 830. 13.

Rirvala. „Hauran Eriika", ks.

nr. 136.

Hikos hirvi juastessaan

Joi vettä janossaan.

Salon (=H0 24) muistiinpanot 111.

Sääksm. HO 24 1016 aK 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v. Ollut nuorena mukana helkaa laulamassa.

Raittin ristiltä lähdettiin ensin ja sitte mentiin Eerolaan kirkolle

päin, mentiin Vekan riihiin asti ja siinä käännyttiin „ympäris", sitte

mentiin Yliskylään päin (Hämeenlinnaan menevää tietä) Kurjen ojan

kohdalle ja siitä käännyttiin taas ympäri ja tultiin Raittille ja sitte Helka-

vuorelle eli Paavon mäelle. „ Helkaa lauletaan". Ihmisiä oli paljo.

Muisteli, että hänen lapsuudessaan kerrottiin, että lehtiä ja kukka-

1 Ensimäinen käsikirjotus tästä pikakirjotuksella. Julaistaan kerääjän oman puh-

taaksikirjotuksen mukaan.
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sia heiteltiin pitkin tietä, kun kuljettiin, kaikellaisia kedonkukkasia ja lehtiä

heiteltiin tielle. Vanhat ihmiset puhuivat sitä. Tytöt, jotka lauloivatkin,

kulkeissaan heittelivät. Ei kertojan nuoruudessa enää kukkia siroteltu. „ Ma-

taroita markan vakka". Helkavuorella ei ollut valkeata silloin. Ensi ker-

ran aljettiin Helaatuarstaina ja sen jälkeen 6 viikkoa joka pyhä ehtoopäi-

vällä. Kirkon ajan jälkeen aina. 4 tai 5 tyttöä rinnan. Puhtaita neitoja

piti ne oleman, jotka lauloivat. Ei miehet laulaneet ollenkaan. Joukot

kulkivat perässä. Miehet rupesivat pilkkaa tekemään, oltiin välillä laula-

matta senvuoksi. On nytkin vielä laulettu, mutta ei viime (v. 1912) ke-

väänä. Nuotti ja sanat on mukailtu nyt.

141. Sääksm. HO 24 1015 a. 13.

Rirvala. Serafia Led. 74 v. Ollut

nuorena mukana Helkaa laula-

massa.

Ruvekkasme, rohjekkasme

Kauniissa joukoss'

Älkäsme ääntämme hävikkö

K.j.

5 Vahk' on lapset laulamassa

K.j.

Pikkusekkin pirisemässä

K.J.

142. Sääksm. MO 24 1015 b. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v., ks.

nr. 14L

Mataleenan virsi.

Mataleena neito nuari

K.j.

Istu Turuun sillan päässä

K.j.

3 Kaitti kaupunkin kanoja

K.j.

143. Sääksm. HO 24 1015 c. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v., ks.

nr. 141.

Inkerin virsi.

Inkeri ihana neito

K.j.

Rapolan (= HO 20) muistiinpanot.

Sääksm. HO 20 24 a. 13.

Rirvala. Leilin Manta, (Amanda Led), 81 v., synt. helmikuussa 1832; nuo-

rempi sisar Serafia (Vallenius) ja tytär Maria Vilen, laulaneet Aukusti

Salolle.

Leitin Manta, leskivaimo, kotoisin Rirvalan kylästä, jossa hän, lukuun-

ottamatta lyhyttä Hämeenlinnassa vietettyä palvelusaikaa, on elänyt koko

ikänsä. Ahkeraan käytetty pitokeittäjä paikkakunnalla. Kuului aikoinaan

niihin nuoriin neitosiin, jotka ensi rivissä lauloivat Rirvalan helkavirsiä ja

oli silloin laulajain paras. Nyt hän sanoi olevansa Rirvalassa ainoa noita

vanhan ajan laulajia, muita ei ole enää elossa. Helkalaulut, jotka hän oli
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oppinut jo lapsena perintätietä, on hän — virkeästä ajatuksenjuoksustaan huoli-

matta — nyttemmin jo suurimmaksi osaksi unhottanut. Äänensä on nimit-

täin tullut kokonaan lauluun taipumattomaksi, eikä hän kertoessaan voi

muistaa oikeata säejärjestystä. Muuten kertoi hän, että hänen äitinsä enon

vaimo oli aikoinaan laulanut eräälle herralle kaikki helkavirret järjestään.

Tämä oli ne sitte painettuina lähettänyt eukolle, mutta painetut olivat jon-

kun verran alkuperäisistä muutetut. Itse oli Manta tällöin ollut vielä lap-

sekas eikä kuulunut vielä „lauluseuraan". Helkavirsien laulamisesta hän

kertoi etupäässä samaa kuin ennestään on tunnettu. Helatorstaina laulami-

nen alettiin. Laulajatytöt seisoivat nelittäin käsi kädessä „raittirristillä" ; ne

jotka paraiten taisivat, seisoivat etummaisina. Joukossa saattoi olla joku

vastanaitukin myssy päässä, tyttöjen tukka oli alhaalla. Laulaen lähdettiin

kulkemaan ensin jonkun matkaa Yliskylään päin, sitte palattiin ja kuljettiin

Hakalan vainiolle, josta taasen palattiin „raittirristille" ja siitä Helkavuorelle

(s. o. samalle mäelle, jossa Leitin Manta nykyään asuu). Siellä laulajat kävi-

vät «rinkiin", muut olivat ympärillä. — Kukin säe laulettiin kahteen ker-

taan, niin että ne, jotka hyvin osasivat, lauloivat ensin, toiset kertasivat.

Laulamista jatkui sitte kaikkina pyhäiltoina (neljänä helluntai-iltana) aina

Pietarinpäivään asti. Kerran, se oli tapahtunut jo silloin, kun Leitin

Manta vielä oli naimatta, oli laulamista ollut katselemassa m.m. muutamia

hauholaisia nuorukaisia, ja nämä olivat virskuneet ja nauraneet koko laula-

mista. Pari Rirvalan piikaa, jotka olivat olleet hyvää «pratsia" mainittujen

hauholaisten kanssa, oli silloin sanonut, että kuka siinä kenenkään nauret-

tavana viitsii olla. Olivat jääneet pois, esimerkkiä oli sitte seurattu ja niin

oli koko tapa vähitellen lakannut.

Leitin Manta lausui (keskustelun johtuessa Ritvalan helkaan 10. 7. 1914)

nyt vanhemmiten tulleensa ajatelleeksi — nuorempana ei sitä ollut huo-

mannut — , että helkavirret ovat sepitetyt nuorisolle varotukseksi, niin Magda-

leenan ja Inkerin kuin Annikaisenkin virret. Alkusanoissakin lauletaan: „Käy-

käs siukukset sinelle". Siukukset ^ sisarukset; se viittaa „sisarilliseen" so-

vintoon laulajain kesken.

144. Sääksm, HO 20 24 b. 13. kaunlssa ioukos

Rirvala. Leitin Manta (Amanda , 5 vaikk_ol_,lapset laulamassa
Led), 81 V.

I kaunissa ioukos

Ruvekkasme rohjekkasme
|

pikkusekkim^pirisemässä

kaunissa ioukos kaunissa i.n.e.

älkäs äntämme hävekkök — — — —
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käiikäsme siukukset sinellä

u) uikasme punanem^porras.

145. Sääksm. HO 20 25. 13.

Rirvala. Leitin Mania (Amanda

Led), 81 V.

MaoDalena^ neUo nuari

kaunlssa joukos

kauvvan se kotona kasvoi

kaunlssa i.n.e.

ö kauvvas kului

tiikönä hiivan isänsä

kansa armahan emonsa

palkim^polki permannosta

häneii _korkokeTii]illänsä

H) hirreri kiinniiksestä kulutti

hänen, hianohelmallansa

tojsen hirrem^pänsä päitä

häneii^kultakrunullansa

MaoDalena neito nuari

15 meni vettä lähteheltä

kultakiulu käressä

kultakorva kiulussa

Jessus paj^menena pajussa

piisi vettä juaraksensa.

20 Ei om^mulla astiata

vaikka pikarit pinona viäris

kannut halkona kalisi.

Ellem_mä sun elkes sanele'

Sanok kaikki mitäs tiärät

25 isäs ikumem^paimen ,

kalampäUlä kasvatettu

Ruatsin ruaroilla elätettu.

Kussa kolmep_pojkalastas

iihren tuiskasit tulen

30 toisev_vetkasit vetten

kolmanneT]_ kaivot karkesen.

sit olis herra tällä maila.

MaoDalena neito nuari

itki kiuluv vettä täiisi

?.:, pesi Jessuksej^jallät

ja hiuksillafisa kuivaeli.

146. Sääksm. HO 20 26. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Irikeri ihana neito

vakkiiT]_kihlattin

(Isolalmanti kihlaii^kanto)

Vähälalmanti valhekkirjak^

kanto

5 sulhos on sorassa kuallul^

Lalmantis on sorassa voitettu.

Väirj^kihlat annettin

ei väiv^vihillen satu'

ei miästen eikä miakon

m eikä uljasten urosten

(Meni lutifisollän istun

istu ja itki ja katteli merelle)

näki kiikkärem^merellä

jos sa Hänet lintuparvi

nin sä lähret lentämän

jos sa Hänet kalaparvi

15 nin sä vaivut vetehen

jos sa Hänet Lalmantini

lasket purtes valkaman

145. 1 Tavallisesti oli laulettu („kun ei paremmin osaUu"): Matalena. Kert. lis.
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(Vartos ja näki että se oli Lalmanti,

purjet oli silkkiä)

silkki lT]keriT]_kutomä.

147. Sääksm. HO 20 27. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led). 81 V.

Annikainen neito nuari

istu Tufrijn sillam^passä

neuvvo Turrun neitosia

kahsi kaupu-ziTji-zj^kanasia.

Em_mä kehu kestihähta

jo mur^^Kesti kerram_

petti

söi rriuri suätetiin sikani

joi muj_joulutunnurini.

Sääksmäen ulkopuolelta saatuja Rirvalan helkavirsiä'.

148. Tammela. HO 31 632. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Anninkainen neitto nuari

Istui Turruun sillan pääsä,

Kaitti kaupunkin kanoja,

Neuvoi Turruun neittoisia.

5 Nousi pilvi luateheesta,

Toinen lännestä läheni.

Joka nousi luateheesta,

Se tuli neitteen haaksi.

Joka lännestä läheni,

10 Se tuli kestin haaksi.

Em mä kiitän kestin haata,

Jo mun kerran kesti petti

Haukutteli huaranpoika.

Söi mun syätetyt sikani,

lö Joi mun oluttynnyrini.

Jätti piänen pellaspairan

Minun piäni pellaspaitani

Tahtoi verkasta hametta.

Minun verkanen hammeeni

20 Tahtoi vyätä kullattua.

Minun vyäni kullattuni

Tahtoi raskaita rahoja.

Minun raskaat rahani

Tahtoi nuarta kauppamiästä.

•i.-, Minun nuari kauppamiäheni

Tahtoi mennä muille maille

vierahille.

Kantoi hahteen kalunsa.

Sanoi viälä mennesänsä:

„Jesuksen jätän siijaani[!],

30 Hyvän Maarian majahan.

Hyvä on toiste tullakseni.

Parempi palatakseni

Ennen tehryille leloille,

Aiotuille anturoille.

35 Kenen on tellat tekemätä,

Kenen on anturat alomat.

Jeesuksen on tellat tekemät,

Maarian on anturat alomat.

149. Tammela. HO 31 633. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki. 75 v.

Hikos hirvi juastesaas,

Joi hirvi janottuaas

Herätestä lähteheestä.

Siihen kualansa valotti,

ö Siihen karvansa karisti,

Si[i]hen heitti haiveneensa.

1 Ks. Lindqvistin muistiinpanojen aliviittaa 1 (127. siv.). Huom. että muuta-

mat sääksmäkeläisten joukkoon luetut helkavirsien toisinnot ovat muistiinp. muualla.
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Siihen kasvoi tuami kaunis,

Karkas kataja kaunis,

Tuameheen hyvä helelmä,

10 Katajaahan kaunis marja

Joka siittä oksan otti,

Se otti ikusen onnen,

Joka siittä lehlen leikkas.

Se sai ikusen onnen.

150. Urjala. Perho 8.

Maja-Kallen Ulla", 82 v.

Annikkainen neito nuori

Istu Turun sillan päässä

Kaitti kaupungin kanoja

Ja neuvo Turun neitosia.

07.

r, Kana kaakotti Virossa

Kukko laulo Kuurinmaalla.

151. Kylniäk. HO 31 514. 13.

Antti Vihervaara, 75 v. Kuullut

eräältä Kylmäkosken mieheltä

noin 55 v. takaperin ; on laulettu

Ritvalassa Sääksmäessä Kylmä-

kosken miehen kertoman mukaan.

Muistiinp. Forssassa.

Helkavirsien säkeitä.

Lähretäämme rohjustaan.

Älkäämme häntäämme hä-

,vekkö,

Jeesus on joukosa.



HELLUNTAINA LAUVANTAINA.
152. Jokioin. HO 31 520. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta. 60 v.

KiiiiUiit lapsena. Mnistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Helluntaina lauvantaina

Uus vihta vihrotaan,

Voinen puuro keitetään.

Tyttäret kotia tullee,

.-, Tuavat juuston tullesaas,

Syävät kuus ollesaas,

Viävät viis mennesääs.

153. Humppila. HO 10 31. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Helluntaina lauantaina.

Uusi vihta vihdotaan

Voinen puuro keitetään.

154. Urjala. HO 5 5.

Kustaa Robert Setälä, 75 v.

13.

Suven tulon muisto.

Helluntaina, lauantaina,

uusi vihta vihdotaan

Voinen puuro keitetään.

155. Kalvolla. HO 14 17. 14.

Lintumaa.

Helluntaina uusin vihdoin

vihdotaan

Voinen puuro keitetään

Tyttäret kotia kutsutaan

Tuovat juuston tullessaan

ö Kaksi syövät ollessaan

Kolme vievät mennessään.

156. Loppi. HO 1 19. 14.

Vojakkala. Amalia Siukola, 65 v.

Helluntaina, lauvantaina

uusi vihta vihrotaan,

ja voinen puuro syärään.

MIKKELIN PÄIVÄN RUNO.

Somern. Ks. nr. 447.
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157. Somern. Viherv. 1476. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Tule meille Tuamas kulta,

tua joulu tullesas,

olutlasku olallas,

viinapottu povesas.

158. Somern. Viherv. 1475. 10.

Härjänoja. Sanetti Palomäki. 68 v.

Tuomaanpäivänä laulettiin

:

Tule tule Tuamas kulta,

tua joulu tullesas,

oluttynnäri olallas,

kakkukasa kainalosas.

159. Somern. Viherv. 1603. 10.

Jakkula. Aduniika. 83 v.

Tule meille Tuamas kulta,

tua se joulu tullesas,

oluttynnyri olallas,

viinapottu povesas.

5 Kylläs meirän portin tunnet:

siin on tervaristi, rautarenkas

ja kirjava koira portin piäles.

160. Somern. Viherv. 1497 (=
3425). 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä, 50 v.

Tuomaan päivänä laulettiin

:

Tule meille Tuomas kulta

tua joulu tullesansa,

olkikahlo seljäsänsä,

voipytty povesansa,

5 sianliikkiö Olallansa,

viinapottu taskusansa.

Kylläs meirän portin tiärät:

tervaristi portin päällä.

kirjava koira portin alla

10 ja kultanen kaivo kartanolla.

Tee tiätä tätilään.

(Tervaristi tehtiin porttien päälle,

ettei vahinkoa tullut joulun aikana

taloon.)

16L Somern. Viherv. 1512 (=
3427). 10.

Oinasjärvi. Maija Pajala. 85 v.

[Tuomaan päivänä.

j

Tule meille Tuamas kulta,

tua joulu tullesas,

oluttynnäri olallas,

viinapottu povesas.

5 Kylläs meirän portin tiärät:

lautaportti,

musta risti portin päällä.

Eroavaisuudet Vihervaaran nnssa

3427:

5. [K. m. p.] äät:

162. Somern. Viherv. 1599. 10.

Oinasjärvi. Palmusen vaimo, 35 v.

Tules meille Tuomas kulta,

tua joulu tullesas,

oluttynnöri olallas,

viinapikari pivosas,

5 juusto ja kakku kainalosas.

163. Somero. Pettersson 527. 87.

Häntälä. Gustaava Syrjälä, 40 v.

Tule meille tuomas kulta

tuopa joulu tullessas,

Olki kahlo kailossas

Olut tynnyri olallas,

ö viina pottu povessas

Pikarikin pivossas,
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Juustot kakut kailossas

Kyl sää meidän talon tunnet

Musta risti portin päällä

10 Kirjava kissa portin alla.

164. Somero. HO 31 56. 13.

Joensuu. Leena Hagfors, 70 v.

Tule tule Tuamas kulta,

Tua joulu tullesansa,

Oluttynnäri Olallansa,

Pitkä kynttylä kourasansa,

5 Olkikahlo kainalosa,

Sialliikkiö seljäsä.

Kylläs meirän portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas,

Vesikaivo kartanolla,

10 Kultakuppi päälä.

165. Somero. Aaltonen 226. 13.

Kultela. Hilda Herttua, 30 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullesas,

olkikahlo seljäsäs,

oluttynnyri olallas,

5 pikari pivon povesa,

viinapottu povesa.

Kylläs meirän portin tunnet.

Meiir on punanen portti,

rautaristi portin päällä,

K) kaivo keskeir kartanoo,

kultakuppi kaivon päällä.

166. Somero. HO 31 62. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ei muistanut, kummassa on oppi-

nut.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas.

Olkikahlo seljäsäs,

Juustokakku kainalosas,

r> Viinapikari pivosas.

Kylläs meirän portin tunnet:

Tervaristi rautarenkas

Ompi meirän portin päälä.

167. Somero. HO 31 98. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Tule tule Tuamas kulta,

Tua joulu tullesansa,

Oluttynnäri Olallansa,

Viinapikari pivosansa,

5 Nisukakut pohtimesa.

Namuset kainalos alla.

Kylläs meiän talon tunnet:

Puuportti, rautasäränät,

Kaivo keskellä kartanoo.

168. Somero. HO 31 89. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

(Katkelma)

Tule tule Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Oluttynnäri olallas

Kylläs meirän portin tiärät:

:, Tervaristi, rautarenkas.

Kirjava koira portin piäles.

169. Somero. HO 31 5. 13.

Sylvänä. Karoliina Bergman, 83 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas.

Kylläs meirän portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas,

5 Pihlavainen pulkka portin ta-

kan.
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170. Somero. HO 31 166. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikahlo seljäsäs,

Oluttynnäri olallas,

f, Viinapikari pivosas,

Kynttylät sonnein välisä.

Kylläs meirän portin tunnet:

Ettäs meille ossaat tulla.

171. Somero. HO 31 121. 13.

Sylveinä. Miina Näykki, 42 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikahlo kainalosas,

Viinapottu povesas,

ö Juustokakku taskusas,

Sialliikkiö seljäsäs,

Oluttynnäri kyljesäs.

Kylläs meiän portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas,

10 Karhunnahka portin päälä.

172. Jokloln. HO 16 36. 13.

Jänhijoki. Anna Sofia Kaski, 78 v.

Tu tänne Tuomas kulta,

tuo Joulu tullessas.

Olkikimpu kainalossas

Olut tynnöri olallas.

5 Viina lasku lakkarissas

Nisukakku kämmenelläs.

Kynttilä pivon pohjassas.

En minä teille tule

Teillä on paljon koirija.

10 Kyllä .koirat kottaan ajan.

Penikaiset penkin alle.

Lapsukaiset lavan alle.

Kissa-t kiukaalle killittelemään.

173. Jokioln. Aaltonen 136. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola, kot.

Kiipiilta, 68 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullesas.

En minä teille tu,

teillä on vihasia koiria.

:/ Kyllä minä koirat koppiin pa-

nen,

lapsukaiset lavan alle,

penikaiset penkin alle,

isot koirat kotaahan.

174. Jokioin. HO 16 1. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo Joulu tullessas.

Em minä teille tu

Teillä on vihasia koiria

.5 Kyllä minä koirat koppiin pa-

nen

Lapsukaiset lavan alle

Penikaiset penkin alle,

isot koirat kotahan.

175. Jokioln. HO 31 490. 13.

Vaulammi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikimppu olkapäälläs,

Juustokakku kainalosas.

5 En minä teille tu'.

Teilä on vihasia koiria.

Kyllä minä koirat koppiin ajan,

Penikaiset penkin alle.

Mustat kissat muurin päälle,

10 Valkoset kanat kartanolle.
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176. Tammela. Borenius III A,

356. s. 75.

Maija. [MiiistUnpanijan veljen]

lapsenpiika.

(Eri virsi: ..Tuatnas")

Tule'" meille^ Tuamas kulta;

Tua joulu tullesas^

Kylläs meiläm portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas,

5 Kirjava koirra portin alla.

Tua joulu tullessas,

Olkikimppu seljäsäs,

Oluttynnyri o//aallas,

Pitkät kynttilät pivosas-,

10 Paksut kakut kainalosas

(Iso mamma^ sitä laulo ja mammaki.)

177. Tammela. Borenius III A,

357. s. 75.

[Muistiinpanijan veljen] vanhempi

kyökkipiika.

Joulu-Tuama^ tulem meille

Kylläs mei/äm portin tiä/ät

(Tua) iso kakku kainaloisas

Olkikimppu- olkapäälläs

5 Sia' liikkiö sivusas.

178. Tammela. Viherv., Antero

Vipunen 09, 13. s.

Tuomaan runoa

:

„Tule meille Tuomas kulta,

Tuo joulu tullessas,

Olkikimppu olallas,

Oluttuoppi kainalosas,

5 Viinapikari pivossas."

179. Tammela. Viherv., Antero

Vipunen 09, 24. s.

[Tuomaan runoa.]

Tule meille Tuomas kulta.

Tua joulu tullesas

Olkikimppu olkapäälläs.

Sian liikkiöt sivusas,

5 Isot kakut kainalosas,

Pitkät kynttilät käresäs.

Kylläs meirän portit tunnet:

Tervaristi ja rautarenkas.

En minä uskalla teille tulla,

10 Teillä on vihasia koiria.

Kyllä minä koirat torjun:

Isot koirat lavan ^ alle.

Penikaiset penkin alle.

180. Tammela. HO 24 117. 13.

Maria Lindberg, itsell. leski, 70 v.

ks. MT 1 1 734.

Tule tänne Tuamas kulta

Tua joulu tullessas

Joulukynttilät käressä

Viinapullo kainalossa

5 Olvitynnyri olkapäällä.

181. Tammela. HO 31 333. 13.

Naudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

3 — m-m mamma176. 1 Säe pyyhitty. - - Ensin kirj.: pivossas, korj. yläp.

(myös isän). Muistiinp. sei. alapuolella.

177. 1 Tuomo, laulusa: Tuama. Laulajan selitys. — - kimppu se on Tammelan

kiältä; maalla sannoovat: lyhre (y.m.). Laul. sei.

179. Väärin, p.o. lavon, tästä on muistiinpanija huomauttanut 8. 9. 1909 päivä-

tyssä Suomal. Kirj. Seuralle osotetussa kirjeessään (SKS:n arkiston kartuntaluettelon

nr. 3005).
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Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesasi

Olvitynnyri Olallasi,

Nisukakku kainalosasi,

5 Viinapullo povesasi,

Pikari pivon pohjasasi.

Kylläs meilän portin tunnet:

Puuportti, rautarenkas.

Kaivo keskellä kartanoo.

182. Tammela. HO 31 292. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tuUesas,

Olkikimppu seljäsä,

Oluttynnyri kainaloisa,

5 Kylläs meilän portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas,

Putin sarvesta säränät,

Kaivo keskellä kartanoo,

Kultakuppi kaivon partaalla.

183. Tammela. HO 31 350. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Oluttynnyri olkapäälläs,

Viinapottu povesas,

5 Nisukakku kainalosas,

Kylläs meilän portin tunnet:

Tervaristi, rautarenkas.

Sian sarvet saranoina.

Em minä teille tohli tulla,

10 Teillä on vihasia koiria.

Kyllä minä koirani koppiin

panen,

Piänet pissit penkin alle,

Lapsukaiset lavon alle.

184. Tammela. Aaltonen 181. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullesas,

olkikimppu olallas,

iso kakku kainalosas,

5 viinapullo povesas.

Kyllä meirän portin tunnet,

tervaristi, rautarengas,

siansarviset säränät.

184. Tammela. HO 31 305. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Tule tule Tuamas tänne,

Tua joulu tullesas,

Lihakontti seljäsäs,

Voipytty helmasas,

5 Viinalekkeri kainalosas,

Olkikimppu olallas,

Juustokluntti povesas.

Kylläs meirän portin tunnet

Tervaristi, rautarenkas,

10 Hallava koira portin alla,

Kaivo keskellä kartanoo,

Kultakuppi kaivon viäresä.

186. Tammela. Johansson 1. 96

Lankaa. Hulda Essman, 12 v.

Tuomaan runo.

Tule, tule Tuomas kulta,

Tuo joulu tullessasi.

Kaunis kakku kainalossas',

Olvitynnyri olallas',

5 Olkikimppu seljässäs'.

Kylläs meidän portin tunnet

Tervaristi, rautarengas,

Putinsarvesta sarannat,

Kultakuppi kaivon partahalla
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187. Tammela. Viherv. 498. 10.

Liinkaa. Heikki Okslahti. 69 v.

Tule meille Tuarnas kulta,

tua joulu tuUesas,

olvitynnöri olallas,

sianliikkiö kainalosas.

ö Kylläs meilän portin tiälät:

tervaristi, rautarenkas.

Kaivo keskellä kartanoo,

kultakuppi kaivon partaalla.

188. Tammela. HO 31 377. 13.

Ojanen. Kaisa Linka, 77 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikimppu ollaallas,

Pärekimppu kainaloisa.

189. Tammela. HO 31 390. 13.

Porras. Kalle Kaski, 79 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikimppu seljäsäs,

Viinaleili kaulasa.

5 Kylläs meilän portin tiälät:

Tervaristi, rautarenkas.

190. Tammela. HO 31 398. 13.

Porras. Tilda Gustafsson, 60 v.

Tule tule Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas,

Olkikimppu seljäsäs,

Juustot kakut kainaloisas,

ö Viinapottu povesas.

Kylläs meilän portin tiälät:

Meilän on portit poukutettu,

Pihtipiälet pinkotettu.

Karhunnahka portin päälä.

191. Tammela. HO 31 202. 13.

Susikas. Karolina Sarin, 74 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas.

Iso kakku kainaloisas,

Pitkä kynttilä kälesäs,

5 Olkikimppu ollaallas.

Kylläs meilän portin tunnet:

Tervanen risti, rautanen ren-

kas.

192. Tammela. Aaltonen 41. 12.

Tammelan kylä.

Tuomaan laulu.

Tule meille Tuomas kulta

Tuo joulu tullesas,

viinapullo povesas,

joulukakut kainalosa,

5 sianliikkiö sivusas,

voipytty käresäs,

juustokasa kainalosa,

kakkukasa kainalosa,

oluttynnyri olallas,

10 olkikimppu seljäsäs.

193. Tammela. Aaltonen 42. 12.

Torajärvi.

Tuttu Tuomas kulta!

Tuo joulu tullesas!

kylläs meirän portin tunnet

Tervaristi, rautarengas,

5 pukin sarvesta säränät,

kaivo keskellä kartanoo

kultakuppi kaivon kannella.

194. Humppila. HO 31 422. 13.

Huhtaa. Maria Mäkinen, 58 v.

Tule meille Tuamas kulta,

Tua joulu tullesas.
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Olkikimppu olkapäälläs,

Juustokakku kainalosas.

5 Kylläs meirän portin tunnet:

Meillä on niinkon herrosaki,

Tervaristi, rautarenkas,

Karhunnahka portin päällä.

195. Sääksm. HO 24 1039. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Tule tule Tuamas kulta

Tua joulu tullessas

Tuamas tua joulun sanoman

Käki tua suven sanoman

5 Pääsky päivän lämpimän.

196. Hattula. HO 24 48. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon-

emäntä, n. 60 V., synt. Vanajassa.

Tule meille Tuamas kulta

Tua joulu tullessas.

197. Renko. HO 24 252. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v-

Miiistiinp. Hattulassa.

Tule meille Tuamas kulta

Tua joulu tullessas.

198. Renko. HO 24 324. 13.

Liatta. Oskari Seppälä, 55 v.

Tule meille Tuamas kulta

Tua joulu tullessas

Juustot, kakut kainalossas

Olvitynnyri olaallas

5 Pahnakimppu seläässäs.

199. Janakk. HO 1 480. 14.

Hiisin kartano. Annastiina, 85 v-

Asuu nyt Vanajassa Alimyllyn

torpassa Harvialla.

Tule meille Tuomas kulta,

kylläs meirän portin tierät.

Meillä on uusi punanen portti,

tervaristi ja rautarengas.

200. Janakk. Vaara 79. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Hyvä Tuomas joulun tuo

Paha Nuutti pois vie

Tule Tuomas tupaseen

Tuo jouluvarat tullessasi

5 Heinäsirkan silmäpuoli.

201. Loppi. HO 1 161. 14.

Hunsala. Anna Vuorela, 56 v.

Tu tu Tuomas kulta,

tua joulu tullessas,

olvitynnyri ollaasas,

siankinkku seljässäs.

202. Loppi. HO 1 184. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullessas,

kylläs meirän portin tunnet,

tinaristi, rautarengas,

5 tuo kaljatynnyri kainalosas,

leipävarras olkapäälläs,

sianliikkiö sivullas.

203. Loppi. HO 1 273. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Tuu tuu Tuomas kulta,

tuo joulu tullessas,

olvitynnyri olaassas,

sianliikkiö seläässäs,

5 juustokakku kainaloisas,

pitkä piippu hampaisas,

nuuska toosa taskussas.
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kylläs meirän portin tierät,

punanen portti, rautaristi,

10 karhunnahka portin päällä.

204. Loppi. HO 1 190. 14.

Läyliäinen. Matilda Peltomäki, 61 v.

Tule tule Tuomas kulta,

sianliikkiö sivussas,

olvitynnyri olaassas.

Kylläs meirän portin tunnet,

5 punanen portti, puinen portti,

rautaristi portin päällä,

ruskee koira portin alla hauk-

kuu.

205. Loppi. HO I 195. 14.

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Tule Tuomas meille,

tuo joulu tullesas.

Kylläs meirän portin tiärät,

haka alla, pyärä päällä,

ö kaivo keskellä kartanoo

ja kultanuppi kaivon korvas.

206. Loppi. HO 1 244. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuappa joulu tullessas,

olvitynnyri olaassas,

viinapullo povessa,

5 kakkusäkki seläässäs,

siankinkku sivussas.

Kylläs meirän portin tunnet,

puuportti, punanen portti,

rautaristi portin päällä,

10 harmaa koira portin alla.

207. Loppi. HO I 256. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Tu tu Tuomas kulta,

tuo joulu tullessas,

olvitynnyri olaallas,

leipälapio kainalossas,

5 viinapikari pivossas.

Kylläs meirän portin tunnet,

punanen portti, rautanen risti,

ja hallava koira portin alla.

208. Loppi. HO 1 291. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuappa joulu tullessasi.

Kyllä on kystä aitassamme,

paljon pantu eloa,

5 on sirkan reisi,

parman jalka,

peipposenkin peräparta.

209. Loppi. HO 1 67. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Tule meille Tuamas kulta,

kylläs meirän portin tiärät:

puuportti, lautalinkku

koirran nahka portin päällä.

210. Loppi. HO 1 121. 14.

Räyskälä. Mattilan isäntä, 60 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuappa joulu tullessas,

olkikahlo Olallasi,

sianliikkiö sivussas,

5 viinapotti povessa,

makkaralenkki kaulassas,

olvitynnyri seljässäs,

juustokakku kainalossas.

Kylläs meirän portin tiärät,

10 puuportti, punanen portti,

kaivo keskellä kartanoo.
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211. Loppi. HO 1 290. 14.

Räyskälä. Kalle Stenholm, 16 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuappa joulu tullessas.

Saavu kekri,

sekä pääse pääsiäinen.

5 Kyllä on kystä aitassamme,

paljon pantua eloa:

sirkan reisi, paarman jalka,

peipposen perä pakara.

212. Loppi. HO 1 37. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullessas,

olvitynnyri kainaloissas,

ja punanen kakku leukas alla.

213. Hausj. HO 27 41. 13.

RidasjärvL Kerääjän äiti, Ida Sy-

käri, synt. Mäntsälässä.

Tule meille Tuomas kulta

Tuopa tuoppi tullessasi.

214. Koski. HO 1 726. 14.

Etola. Amalia Koivunen, 40 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo joulu tullessas.

Meillä on paistit paistettuna;

Sirkan siipi, paarman pöysty,

5 Sammakon sakaravarvas.

215. Asikk. HO 30 119. 13.

Tule meille Tuomas kulta,

tuoppa tuoppi tullessasi.

216. Asikk. HO 30 121.

Kalkkinen. Syrjälä, 45 v.

13.

Tule meille Tuomas kulta

tuoppa joulu tullessas.

Kyir on kystä aitassamme

paljon pantu eloa

5 sirkan sieri paarman jalka

peipposen peräpakarat.

217. Asikk. HO 30 122. 13.

Kalkkinen. Hintriikka Juhon ty-

tär, 60 V.

Tule meille Tuomas kulta

tuoppa joulu tullessas'.

Hyvä Tuomas joulun tuo

hiiva-nuutti pois vie.

218. Asikk. HO 1 790. 14.

Kurhila. Olivia Louhela, 51 v.

Tule meille Tuomas kulta,

tuo oltta tullessas.

Kyl on kystä aitassamme:

sirkan reisi, paarman jalka,

5 perosen peräpakara,

sammakon sakarajalka.

219. Hartola. HO 11 295. 15.

Amalia Heinonen.

Tule, tule hyvä Tuomas,

Tuo joulu tullessas.

En minä tohi teille tulla,

Teiir on paljon koirii.

5 Koirat pannaa kahleisiin.

Pienet penikat penkin alle

Koalkuppi eteen.

220. Korpil Kotikoski 447. 08.

Joulu tulee, joutaa kyllä.

Avaa portin, antaa tulla,

Olkilyhde seläsänsä.

Viinapullo povesansa,
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Kynttiläinen kädesänsä,

Vahva kakko kainalosa.

221. KorpiL Turkkila 1. 10.

Joulunvietto Korpilahden pitä-

jässä 70 vuotta sitten.

Joulu oli jo aivan ovella

Vakavina astelivat talon emännät ja

isännät ohjaillen loppuvalmistuksia.

Tuontuostakin pysähtyivät he ajatte-

lemaan ja tarkastamaan ovatko jo

kaikki tähänastiset laitokset täysin

valmiita. Silloin he useinkin tyyty-

väisinä lausuivat:

„Tule joulu, koskas joudut;

Jo on sukkan sotkettu

Ja paitan paikattu."

222. Korpil. Vuojokl 1. 10-11.

Joulunvietosta Korpilahden pitä-

jässä 60 V. sitten.

Joudu, joulu, koskas' joudut,

Jo on sukkan' sotkettuna,

jo on paitan' paikattuna.



TAPANIN VIRSI.

223. [Häme.] Asp C.H.: Topeliuk-

sen kok. XVII 5.

1800-luvun alusta.^

Fragmenter iiren g[ammalj Riind^.

Joulu toi joukosfa tuleepi,

Tanslisfa Tapanin päiwä,

Tansfas' toi taitaxva Tapani

Puoli-yöftä puoli yöhön.

5 Tapaniir on talli-renki,

Wei toi hewoifta wedelle

Läpi-Iäärtä lähtehelle,

Lähde läikky

Kaiwolle kalikkaielle^

10 Kaiwolle kadikkafelle:

Lähde läikky' hepo kuorsu'—
„Mitäs kuorfut koiran ruoka

«Hirnut Hiifien hewoinen."

likin mä filmäni itähän

15 Näjin tähden taiwahalla

Pilkun pilwien raossa.

Meninpä Ruotuxen tupahan,

Ruotus haaftoi ruaaltanfa

Tiiwas tifkinfä nojalta:

20 „Siis mä tuon todexi ufkon

Jos toi härkä mylwineepi

Kuin on luina laattialla,

Liha lyöty, luut lufittu

Keli kenkinä pidetty."

25 Rupeispa härkä mylwimähän

Luillanfa luhifemaahan

Kynfin maata kaappimaahan.

„Siis mä ion"^ todexi ulkon

Jos to/^ kukko laulaneepi

M) Kuin on paiftina wadisfa

Kuin on woilla woideltuna,

Pippurilla''

Jäfenille järköitetty,

Höyhenille höykytetty."

223. 1 Ks. nr. :n aliviittaa. -^ - Tästä runosta sanoo Asp itse runokokoelmansa

alussa olevassa huomautuksessa: „Den förra af desfa [= Tapanin virsi] fäges angä

en omvändelfe-historia och dervid fkedda mirakel under Catholfka tiden. — " Ru-

nossa esiintyvät eräät murreominaisuudet (ks. niistä lähemmin seur. aliviittaa) ovat

aiheuttaneet sen mukaanottamisen Hämeen runojen joukkoon, vaikka meillä ei ole-

kaan muuta tietoa runon kotipaikasta. — ^ Säkeet 8-9, ollen alkuper. AsPin käsi-

kirjotuksessa sivun lopussa, ovat pyyhityt pois. Siten poistettu kalikkaselle osot-

taa m.m., että runo on hämäläiseltä /-alueelta muistiinmerkitty, sekä että Asp ko-

pioidessaan tämän runon Topeliusta varten ei ole tarkoin seurannut alkuperäisem-

pää, hänen haltuunsa jäänyttä muistiinpanoa runon murreasuun nähden, jota hän

on pyrkinyt pitkin matkaa tasottelemaan, vrt. esim. mylmimähän (s. 25), mutta kuit.

murt. luhifemaahan, kaappimaahan (s. 26 ja 27), samoin vrt. murteellisten toi,

ton muotojen käsittelyä (s. 1, 3, 6, 20, 21, 28, 29, 35, 38, 39). Huomautettakoon tässä

yhteydessä myöskin murteellisesta ruaaltanfa muodosta. — ^ Asp alleviivannut kursi-

voidun kohdan ja merkinnyt yläpuolella: uon (pyrkimystä kirjakieliseen muotoon).

— ^ Samoin kui-n edellisessä säkeessä: uo. — '^ Pyyhitty yli monilla viivoilla.
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:5,-> Rupeis toi kukko laulamaa-

han,

Kukko kuudelta fanalta,

Kananpoika kahdexalta.

„Sis mä tuon' todexi ulkon

Jos toi weit[en pää weloifi

40 kuin on lyöty laattiahan."

Rupes'pa weitfen pää wefohon

Wefois kuudelta wefalta,

Kulta-lehti kunkin pääsfä.

Jo ma nyt luowun Ruotuxefta

4.-> Otan ufkon Jefuxefta.

224. [Etelä-Häme ?] SMM Y:

Reinholmin kok. 70 456.

Miiistiinpanija tuntematon.

Tapanin virsi.

Joulupa joukossa tuleepi

Tansissa tapanin päivä.

Tansas tuo taitava tapani

Oven suusta pöydän päähän

5 Pöydän päästä, oven suuhun.

Ruotus kunnoton kuningas,

Ihan ilkiä Isäntä!

Sitt' mä (sun) sanas todeksi

uskon

Jos tuo hepo vettä juopi.

10 Eipä hepo vettä juonut,

Hepo kuorsui, lähde läikyi;

Näki hän tähden taivahalla,

Pilkan pilvien ravossa.

Ruotus kunnoton kuningas

15 Ihan ilkiä Isäntä!

Sitt mä sun sanas todeks(i)

uskon

20

30

.•55

40

Jos tuo härkä mylvineepi,

Jonka on liha syöty, luu jä-

tetty,

ja kesi kenkinä pidetty. —
Rupespa härkä mylvimähän,

Mylvi kolmelta sanalta.

Ruotus kunnoton kuningas

Ihan ilkiä Isäntä!

Sitt' mä sun sanas todeks(i)

uskon,

Jos toi (tuo) kukko laula-

neepi.

Jonk' on liha paistina va-

dissa,

Höyhänet tuli palossa.

Rupespa kukko laulamahaan

Laulo kuudelta sanalta,

Kanan poika kahdexalta.

Meneppä Kempi kellarihiin

Tuoppahan oltta toopisee-

hen,

Kanna kaksi vanteheella

Anna viis(i) vanteheen vipa-

taan,

Wiina kuppiin kuljeskella,

Leipä pyt(t)kyyn pyörähdellä.

Emännän mä ensist kiitän,

Joka on ohrista olven pan-

nut,

Mako-juoman maltahista.

Isännän mä sitte kiitän,

Joka on suosta suojan teh-

nyt.

Penkit pannut pensahista

Asettannut ankarasti,

Pannut paikalle hyvälle.

223. " Alkuaan ollut ton, ii kirjotettu yläpuolelle ja vedetty viivalla alas.
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45 Hirret tuonut hirmuisista

mäistä.

Tuohet koivu vehmahista

Että olisi mahtanut kieltää

Tapaneita talostanne.

jJatkona uudemmanaikainen „tapa-

nipoikain" laulu.)

225. [Lounais-Häme.] Antti Nok-

kala: Boreniuksen kok. III

A,379. s. [75 PJ

Tapanin laulu.

Tanttas toi taitava tapani

jouluyönä korkijanä^

joulu puhteena jalona.

Tapani on takusta tehty

.0 koottu korpirämmenistä

parta pantu rohtimista.

hiivan merkki mielesfäni

tullelani tähän taloon

jouluyönä korkijana.

10 pihtipietef^ on pinkotettu

portinpielet on paukutettu.

Ifäntää mä eniin kiitän

kuin on luojan fuosta tuonu

hirren hirmulta mäjeltä

15 männyn pitkältä mäjeltä.

kyntäny pellon pehkuifekfi^

afettanu ahtahafeen

tehny talon tantereelle

pannu paikalle hyvälle.

20 Emäntää mä litte kiitän

kuin on ohrista olta tehny

maltahista makuvettä

kaurosta fitt karvastavettä.

Meneppä keppi kellariin

2.Ö tuoppa olta tuoppifella

kanna kahdenhaarafella

viinapikari pivosfas

viina lasku lakkarislas

viina kakku kainaloslas

.30 tostapa käy tie uuteen tupa-

han

toinen menee mustaan kota-

han

kolmas keikkukellarihin

neljäs läikky lähteheelle

menin mä ton ruatukfen tu-

pahan

3.5 vastais ruatus ruuvaatta*

tima tiskiniä takkaa

tottama ton tolekli uskon

jos toi fonni mylvinevi

tunkijoita tuiskineevi

40 rupespa toi fonni mylvimä

tunkijoita tuiskiman

jonka liha on fyäty, luut kal-

vettu

kefi kenkinä piletty

menin mä taas ruatukfen tu-

pahan

4.5 vastais ruatus ruuvaaltanfa

tima tiskinfä takkaa

tottamatan " tolekfi uskon

jos toi kukko laulanevi

kukko lauloi kulennelta^'

50 kannanpoika' kahlekfalta

225. 1 Kirjotusvirhe, p.o. korkijana. — ^ Kirjotusvirhe, p.o. pihtipielet. — ^ Voi

lukea myös: pehkaifekfi. — ^ Kirjotettu (rivin lopussa) ensin ruuvaattan- (aiottu

kirjottaa ruuvaaltanffaj), n pyyhitty; kirjotusvirhe, p.o. muvaalta. — •' Kirjotus-

virhe, luettava: totta ma ton. — ^' Kirjotusvirhe, p.o. kuulennelta. — "' Kirjotus-

virhe, p.o. kananpoika.
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(iO

70

80

menin mä taas ruatukfen tu-

pahan

vastais ruatus ruuvaaltanfa

tima tiskinfä [takkaa]

tottamä ton tolekli uskon

jos toi veittenpää vefoifi

vefoipa toi veittenpää

kuufi kultaista vesfaa

kultalelilen kunkinpäähän

ruakin ma tota ruatukfen

oritta

kaitfin kiiman kankahalla

yän olin luka kälesfä

päivän vihko kainalofa

vein mä ton ruatukfen oriin

juamaan

ei toi ori vettä juanu

katfon alas lähteheefeen

ei velefä vikkaa ollu

katfon ylös taivahaalle

näin tählen taivahaalla

pilkun pienem pilvien raosfa

lieneekö ifäntäkin pavofa.

kiitos, laulu.

Tulkoon pyhä jumala tähän-

kin taloon

tuakoon fikoja fivukkaita

tyttärijä tyvikkäitä

punafet on ifännän posket

leviät on emännän lanlee*^

lehmäs fun hyvin lypfäköön

lampaas kakfin kantakoon

porfaas kolmin poikikoon

kopurasfa koiran häntä

kipurasfa kisfan häntä

folmusfa fijan faparo

oi'' orihita kirmahita.

haukku laulu

Isäntä hirteen

emäntä orteen

85 verinen veitti pöylän

226. Jokioin. HO 31 280. 13.

Janne Mattila, 78 v. Muistiinp.

Tammelan Luukaan kylässä.

Tapania mä luihkaan

Ovensuussa ortten alla.

227. Jokioin. Viherv. 1597. 10.

Rehiijärvi. Antti Vihervaara, 71 v.

Muistiinp. Forssassa.

Tapanin virren katkelmia.

Tanssas toi taitava Tapani

jouluyönä korkeana

joulujuhlana jalona.

Menin mä tonne Ruatuksen

tupaan.

5 Vastas Ruatus ruualtansa,

timo tiskinsä takaa

(jos saivat i^estitystä, toivottivat:)

Tyttäriä tyvikkäitä,

hevosia hirnakkaita,

Kipurasa kissan häntä

10 kopurasa koiran häntä,

sian saparo solmusa.

Ih ha ha haa (hirnuivat)

(Jolleivät saaneet, niin lauloivat:)

Isäntä hirteen,

emäntä orteen,

15 veriveitti pöyrän päähän.

Jokioin. Ks. nr. 228.

225. ^ Kirjotusvirhe, p.o. lanteet. — ^ Kaiketi alettu kirjottaa orihita, mutta

jätetty kesken kirjotusvirheen vuoksi eikä ole pyyhitty.
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228, Tammela. Viherv., Antero

Vipunen 09, 12-13. s.

E. Vihervaara on lähettänyt seu-

raavan kuvauksen Tapanin virren

esittämisestä Tammelassa.

«Suuri joukko nuoria miehiä kulki

tapanina talosta taloon. Yksi heistä

oli tehty pukiksi. Hänellä oli vällyt

selässä, luokki niskassa ja siinä sar-

vet sekä vihta häntänä. Joukko kul-

kien talosta taloon lauloi joka pai-

kassa Tapani virttä. Palkaksi he sai-

vat sahtia ja viinaa. Samanlainen

joukko lauloi myös Tuomaan runoa.

Jokioisilla esitettiin mainittuja ru-

noja samalla tavalla, pukkia ei kui-

tenkaan ollut."

„Tapani on takuista tehty,

Koottu korven rämmenistä,

Parta pantu rohtimista.

Isäntää mä ensin kiitän,

.5 Kun on suojan suosta tuonut,

Auran arosta tehnyt,

Kyntänyt pellon pehmiäksi.

Emäntää mä sitte kiitän,

Kun on ohrista olutta tehnyt

10 Maltahista makuvettä.

229. Tammela. Borenius III A,

355. s. 75.

Maija, [muistiinpanijan veljen]

lapsenpiika.

Tapani on takusta tehty

Koottu korpi-rämmenistä

Parta pantu rohtimista

Isäntää mä ensin kiitän

(Pappa laulo sitä ja Paavolan isäntä)

Yks mies on „Tapani-putiks" i tehty.

Toinen sitä taluttamassa, kysyy:

saako Tapani tulla sisään.

Tapani sitten laulaa. Putilla on lusi-

kat sarvina, parta rohtimista, vihta

häntänä. —

230. Tammela. HO 31 281. 13.

Hykkila. Mikko Riihimäki, 75 v.

Tapanin laulun katkelma.

Tanssas toi taitava Tapani

Jouluyänä korkiana,

Joulurauhana jalona.

Isäntää mä ensin kiitän,

.5 Kuin on suasta suajan tehny.

Auran arosta ottanu,

Pannut pellon pehmiäksi.

Emäntää mä sitten kiitän.

Kuin on ohrista oltta tehny,

10 Makuvettä maltahiista,

Kaurasta karvasta Häntä.

Sikoja kun sivukkaita.

Piikoja kun persekkäitä,

Orihiita kirmahiita

15 Ii ha hah haa!

231. Tammela. Aaltonen 180. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tapani on takuista tehty,

rohtimista rollotettu,

koottu korven rämmenistä.

232. Tammela. Liipola 11. 12.

Lunkaa. Iisak Hokka, synt. 1825.

Kertoi Tapanilaulun viimeksikuul-

leensa isä-vainajaltaan 72 vuotta

sitte.

229. 1 Yläp.: (= pukiks).
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Tapanilaiilu.

Hyvää ehtoota!

Tansas toi taitava Tapani

Joulupuhdeyöllä

Ovensuussa orten alla:

-. Isäntää mä ensin kiitän

Kuin on suojan suosta tuanu,

Ottanut auran ahroista,

Tehnyt talon taitavasti

Pihtipielet pingottanut,

10 Portin tolpat pangottanut,

Pannu pengit paikalle hyvälle

Kyntäny pellon pehmiäksi. —
Ruakin mä Ruatuksen oritta

Ei ole ori vettä juanu

15 Siivoon mä sormellani

Ei velesä vikaa ollu

Tiimatiski pöytän takaa

Katson mä taivahalle

Näin tählen taivahalla

20 Pilkun pilvien ravosa

Kuusi kultasta vesaa

Kunkin pääsä kultalehti

Emäntää mä sitten kiitän

Kun on o'rista oltta tehny

2ö Maltahista makuvettä

Humalista kun hunajaa

Jos toi sonni mylväisisi

Sonni mylvi, tuiski tunkiolla

Piikat mäiki hinkaloisa

30 Sikoja kun sirvikeita

Piikoja kun peräkeitä

Lehmät hyvin lypsäköön

Lampaat kaksin poikikoon

Jos sinä muarikulta puna-

poski

35 Tietäisit minun, nälkäni näkisit

Juasten pasia aittaan menisit,

U

Kipakoiten kellariin.

Tuopas oltta tuopisella,

Kantain kaksihaaraisella!

233. Tammela. HO 31 216. 13.

Lankaa. Maija Seppälä, 70 v.

Tapanin laulu.

Koiran häntä kimarasa.

Sian saparo solmusa.

234. Tammela. HO 31 385. 13.

Ojanen. Kaisa Linka, 77 v.

Tapanin laulun katkelmia.

Tuappi oltta tuappisella,

Kanna kaksihaaraisella.

Sun sikas on kun sivukkaita,

Piikas on kun persekkäitä,

ö Lehmäs hyvin lypsäköön,

Lampaas kaksin kantakoon.

Tantas toi taitava Tapani

Jouluyänä korkiana.

Tapani on takusta tehty,

10 Koottu korven rämmenistä.

Isäntää mä ensin kiitän.

Kun on suasta suajan tuanu.

Hirret hirmuiselta mäeltä,

Tehny talloos taitavasti,

15 Asettanu ankarasti.

Pannu paikalle hyvälle.

Pihtipiälet pinkottaa,

Portinpiälet ponkottaa.

Emäntää mä sitte kiitän,

20 Kun on ohrista oltta pannu,

Makuvettä maltahiista.

235. Tammela. HO 31 391. 13.

Porras. Kalle Kaski, 79 v.

Tapanin laulun katkelma.

Tapani on takusta tehty,

Koottu korven rämmenistä,
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Parta pantu rohtimista.

Vein oriin juamaan,

5 Muttei ori juanu.

Pistin sormeni vetteen,

Ei velesä vikkaa ole.

Katton ylös taivahaalle,

Näin pilkun pilvien raosa.

10 Meni Ruatuksen tuppaan,

Ruatus vastas ruuaaltansa,

Timo tiskinsä takkaa.

Siunaamaan sikoja sivuk-

kaita,

Tyttäret tyvikkäitä,

15 Piikat persekkäitä.

Isäntää mä ensin kiitän,

Kun on kauroista karvasta

vettä tehny.

Isäntää mä ensin kiitän,

Kun on talon tantereelle tehny,

20 Perustanu pellon voimallaas.

Emäntää mä sitten kiitän.

Kun on ohrista oltta pannu,

Maltahiista makuvettä,

Kaurosta karvasta Häntä.

236. Tammela. Degerström 4. 04.

Maria Leijoni, 75 v. Kuullut lap-

sena vanhojen laulavan samassa
kylässä.

Tapanipukin laulu.

Tanttas tai ^ taitava Tapani.

Jouluyönä korkeana,

joulupuhrenna jalona,

ovensuussa ortten alla.

ö Isäntää mä ensin kiitän,

kun on suojan suosta,

auran arosta ottanut.

Tehnyt talon taitavasti,

236. 1 Mahdollisesti luettava: toi?

asettanut hyvästi.

10 Pannut penkit paikalle hy-

välle,

pihtipielet piukottanut,

portin pielet poukottanut.

Emäntää mä sitte kiitän,

kun on ohrista olutta tehnyt,

1.5 maku vettä maltahista.

Lehmäs hyvin lypsäköön,

lampaas kaksin poikikoon.

Sikoja kun sivukkaita,

piikoja kun peräkkäitä.

20 Muori kulta musta p
,

puna poski, lehto silmä,

jos mun nälkäni näkisit,

juosten aittaas menisit,

kipakoiten kellariin

2.Ö myöten mustia ratoja.

Toisit olutta tuoppisella

viisi vanteisella vipolla.

Anna tuopin totta tehrä

viisi vanteisen vipon,

30 viina kullan kuljeskella.

Menin mä Ruotuksen tu-

paan.

Juotin mä Ruotuksen oritta,

ei tuo ori vettä juonut.

Sivun mä sormella veteen,

35 ei vetessä vikaa ollut.

Katsoin mä taivahalle

näin tähret taivahalla,

pilkun pilvien raossa.

Menin mä Ruotuksen tupaan.

40 Ruotus vastas ruualtan[s]a,

tiima tiska pöytänsä takaa.

Sitte mä sun sanas toreks'

uskon.

I
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kun tuo sonni mylvien

tunkiolla tuiskii,

1.-, joka nyt pöyrällä on.

Sitte mä sun sanas toreks'

uskon,

kun tuo kukko laulaa,

joka on paistina pöyrällä

höyhenet tuliparassa.

50 Kukkopoika 6 kertaa

kanapoika 8 kertaa.

Sitte mä sun sanas toreks
i

uskon,

kun tuo veitsi vesoo,

joka käressäni on,

ö5 6 kultaista vesaa,

joka vesan päässä

6 ku[l]taista lehteä.

(Kertoja ei muista Ruotul<sen kes-

liustelua loikkia).

Tapania mä veisaan

toisen talon oven eressä.

00 Suomen maata mä reissaan

enkä ole mitään saanut.

Tapanii onks teillä korvii

ei o meillä myötä torvii.

237. Tammela. Aaltonen 135. 10.

Teuro. Maria Leijon, [vrt. edelli-

seen].

Tapanilauhi.

Ompas toi taitava Tapani,

jouluyönä korkiana

joulujuhlana jalona

ovensuusa ortten alla.

5 Isäntää mä ensin kiitän,

kun on suojan suosta tuonut,

auran arosta ottanut,

kyntänyt pellon pehmeäksi,

tehnyt talon taitavasti.

10 asettanut ankarasti,

tuonut hirret hirmulta mäeltä,

pannut penkit paikalle hy-

välle,

portin tolpat poukottanut,

pihtipielet piukottanut.

15 Emäntää mä sitten kiitän,

kun on ohrist oltta pannut,

makuvettä maltahista.

Lehmäs hyvin lypsäkööt,

Lampaas kaksin kantakoot.

20 Sikoja kun sivukkaita,

piikoja kun peräkkäitä.

koiran häntä kimarasa,

kissan häntä kipurasa,

sian saparo solmesa.

25 Muori kulta, musta p—

,

punaposki, lehtosilmä,

Jos mun nälkäni näkisit,

juosten aittaasi menisit,

kipakoiten kellariisi,

30 myölle mustia ratoja.

Toisit oltta tuoppiaella,

kantaisit kaksi-haaraisella,

viisivanteisella vipolla,

viinakupin kuljeksella.

35 Juotin mä Ruotuksen oritta.

Ei tuo ori vettä juonut.

Sivuin vettä sormellani,

ei vetesä vikaa ollu.

Katsoin sitten taivahalle,

40 näin tähret taivahalla,

pilkun pilvien raosa.

Menin mä Ruotuksen tupaan,

Ruotus vastas ruualtansa.

Tiima tiskipöytänsä takaa:

Sit mä sun sanas toreks'4 5

uskon.
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jos toi sonni mylvänneeksi,

jonk' on liha syöty, luut kal-

vettu,

kesi kenkinä pidetty."

Sonni rupes mylvimään,

öo tunkiota tuoksimaan.

„Sit mä sun sanas toreks

uskon,

jos toi kukko laulaneeksi,

joka on paistina varisa,

höyhenet tuliparasa."

55 Kukko laulo kuurelta,

kananpoika kahreksalta.

„Sit mä sun sanas toreks'

uskon,

jos toi veitten pää vesoo"

Veitten pää veso viis kultasta

vesaa,

60 kunkin pääsä kultalehti.

Tapania veisaan

toisen talon oven eresä,

Suomen maata reisaan,

enkä ole mittaan saanu.

65 Tapanii! Onkos sulia korvii,

ei o meillä myötä torvii.

Tapanii!

238. Humppila. HO 10 25. 14.

Anna Liisa Syrjälä, synt. 1829.

Tanssippa taitava tapani.

Jouluyönä korkeana

Joulujuhlana jalona.

239. Humppila. HO 10 45. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Isännän minä ensin kiitän.

Tehnyt talon tanterelle.

Sovittaniit soukalle paikalle.

Tuonu hirmuselta mäeltä.

5 Mallaat marjaselta kanka-

reelta.

Emännän mä sitten kiitän.

Kun on ohrista olutta tehnyt.

Makuvettä maltahista.

Lehmät sun hyvin lypsäköön.

10 Lampaat kaksin kantakoot.

Sikoja sivukkaita.

Tyttäriä tyvikkäitä.

Piikoja peräkkäitä.

240. Humppila. HO 10 49. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Tapani on takuista tehty.

Koottu korpiremmenistä.

Parta pantu sammalista.

241. Humppila. HO 31 423. 13.

Huhtaa. Maria Mäkinen, 58 v.

Tapanin laulun katkelma.

Emännän mä ensin kiitän,

Joka on ohrahiista olutta teh-

maltahiista makuvettä.

Isännän mä sitte kiitän,

5 Joka on auran arosta tuanu,

Pellon perältä perun tuanu.

242. Humppila. HO 31 563. 13,

Koivisto. 72-v. mies.

Tapanipul^in l^uljettajat sanoivat,

k\xn eivät saaneet kestitystä:

Isäntä hirteen,

Emäntä orteen.

Poika korpeen.

Kontti selkään

5 Ja piru konttiin

Korvat pystyyn.
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243. Urjala. HO 1 1195. 15.

Urjalankylä. 75-v. ukko.

Tapani tallitrenki

ruokkii Ruotuksen oritta.

Isäntää mä ensin kiitän,

joka pellon pehmeeks' kyntää,

5 pykänny talon tantereelle.

Kun on suojan suosta tehnyt,

pannut penkit pensahista.

Emäntää mä sitten kiitän,

kun on ohrist' oluen tehny,

10 makuhäpän maltahista.

244. Akaa Ja Sääksm. SMMY:
1. J. Iltanen (Inberg), Reln-

holmin kok. 70 417. 71.

Tapanin virsi.

Joulu joukossa tuleepi,

Tanssissa Tapanin päivä.

Pois ma ruovun ruotuksista,

Annan uskon keskuksista,

5 Päästin pyhälle pojalle,

Paremmalle palvelukselle.

Oli minulla iso ori,

Jonk' oli lammi lautasilla.

Iso meri keskellä selkää.

10 Talutin ma orkkoo juomaan,

Piirotellen piirtokuonoo;

Kaviot ton kiviä kalvo,

Harja ton pilviä halko.

Näki toi tähden taivahalla,

15 Syrjän pilven pilkkosen alla,

Pumpuaisten lähtehellä.

Tanssas toi taitava Tapani,

Sekä tanssas että taisi.

Ovensuusta pöydänpäähän,

•20 Pöydänpäästä ovensuuhun.

Isäntää mä ensin kiitän,

Jok' on suosta suojan tehnyt,

Pensahista penkit pannut.

Hirret noi hirmulta mäiltä,

25 Painut marjun kankahilta.

Emäntää mä sitte kiitän.

Jok' on ohrist' oltta pannut.

Makujuomaa maltahista,

Maltahista makujuomaa.

30 Meneppäs Kempi kellarihin,

Tuoppas oltta tuoppisella.

Kanna kahdella korvosella;

Annappas toopin totta tehdä,

Viiren vanteisen vipotella,

35 Viina kupin kuljeskella.

Lihaa leipää lautasella.

Ihahaa! —
Tapani oli telity olkipannoista, jota

toiset pojat vetivät kelkassa talosta

taloon, kysyen:

„onko lupa laulaa?"

luvan saatua laulettiin tämä virsi;

muutoin sadateltiin:

«Isäntä hirteen, emäntä or-

teen,

40 veri veitti pöydän päähän",

eli näin:

„Isäntä hirteen, emäntä or-

teen,

poika korpeen, kontti selkään,

piru konttiin korvat pys-

tyyn." —
Tapani joukolle annettiin oltta ja vii-

naa; sen kuin eivät jaksaneet juoda

panivat lekkereihin ja pulloin, josta

vanhemmat miehet saivat juodaksensa.

Silloin kuin Tapania käskettiin tans-

saamaan, niin hän kömpötteli hy-

pätä iaattialla edes ja takasin.

Tätä Tapanin laulua laulettiin Akaas-

sa ja Sääksmäessä siihen aikaan kuin

ryssä tuli maahan.



166 Juhlapäivien viettoon liittyviä runoja.

245. Sääksm. SMMY: Reinhol-

mln kok. 70 415.

Tapani beklädes med halmflätor,

hvaruti han inflätes frän täpp tili ta,

sä att blott för ögon, mun och näsa

häl är lemnadt. Tapani drages pä

kalke frän gärd tili gärd och gör

inne sinä krumspräng, men tyckes

ej tala sjelf nagot. Deremot afsjunga

dc öfrige sänger, h[vil]ka afslutas

med penningetiggeri, eller ock oftare

med öl och brännvin. Stundom ges

en kopp kaffe, stundom ej ens det.

Sääksmäen Tapanilaulii

:

Joulu se joukossa tulee

Tanssissa Tapanipäivä,

Tanssi sinä taitava Tap[ani]

Ovensuusta pöyd[än] päähän

5 Pöyd[än] p[äästä] oven suuhun.

Isännän mä ensin kiitän.

Emännän mä sitten k[iitän]. etc.

246. Sääksm. SMMY: ReinhoL-

min kok. 70 419.

Tapani.

Kun ei saadaan, sanotaan:

Isäntä hirteen,

Emäntä orteen,

veriveitti pöydän päähän! jne

taikka lauletaan runoja, s. o. ruokot-

tomia laululörpötyksiä.

247. Sääksm. Saarinen 1. 10.

Joulunvietosta Sääksmäen pitä-

jässä noin 60-70 v. sitten.

Emännän mä ensin kiitän.

Kun on ohrist' olven tehnyt

Makujuoman maltahista.

Isännän mä sitten kiitän,

5 Kun on suojan suosta saanut

Pensaspuista penkit pannut.

Mutta väliin ei heille [Tapanin aja-

jille] annettukaan mitään. Silloin

miehet poistuessaan toivottivat talon-

väelle kaikkea pahaa sanoen:

Isäntä hirteen, Emäntä orteen,

Tytär korpeen kontti selkään.

Piru konttiin korvat pystyyn.

248. Sääksm. Tuomarila 105. 11.

Kärjenn iem i. Vanha-Antti.

Tapani tanssii taitavasti

oven suussa ortten alla.

Antti muistaa että laulu on ollut

hyvin pitkä ja muistaa kuin sitä olki-

pannoilla ja vihdalla varustetut po-

jat lauloivat yllä nurin käännetyt

turkit.

249. Sääksm. Borenius 1986 4 b.

79.

Rirvala. Vekkalan (Vekan) vaari

Jooseppi Eerikin poika, 63:n aas-

tajan vanha.

Tapanin päivänä on vielä näinä ^

aikoina lauleltu Tapanin virttä. Po-

jat menivät talosta taloon ja lauloi-

vat (semmoiset jotka eivät olleet

vielä rippiskoulussa käyneet, noin

10:nen vuotiset). Sitten annettiin

heille olutta putinasta (= lekkeristä)

ja nuoriso rupesi tanssimaan.

Joulu joukossa tulee

Tanssissa Tapanin päivä

Emännam- mä ensiks kiitän

Jok' on ohrista oluen pannu

249. 1 Yläp.: myöhempinä. — - Kirjotusvirhe, p.o. Emännäm.
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5 Makujuaman maltahista

Isännän mä sitten kiitän

Joka on suasta saajan tuanu

Penkik kaikki pensahista

Kaljuk kaikki kankahilta

10 Hirret hirmuilta mäj^^ltä

Sitte mä sun sanat toc)eks us-

kon

Jos toi veittem pää vesoo

Vesoi toi kuusi vesaa

Kultalehto kunkin päässä

15 Meneppäs kemppi kellariin

Tuappas tuapposen oltta

Kannu/z kukin kohdastansa

Viinaryypyn vielä päällä

Se oli sen loppu, ei se oo pitkem-

pi. Virren alkaja oli pujetettu Tapa-

niksi, koristettu olkinuorista tehdyllä

takilla tahi hameella, joka ulettui

kaulasta polviin asti „pään kautta

laskettiin niinkuin hame(k)ki(n)".

Päässä oli olkinen hattu.

Säkeiden yläp. kirjotettiija toi-

sintomiiotoja:

3. [E. m. ensijn [k.]

9. [Kaljujt [k. k.].

250. Sääksm. Borenius 19869, 79.

Rirvala. Sipilän Jussi = Eerikki

Juhana Juhanpoika, 60 v. „Sipi-

län Jussi oli Tapanin' ennen aina"

.

Joulu se joukossa tulee

Tanssissa Tapanin päivä

Em[ännäm mä ensin kiitän]

Jok' on ohrist olvem pannu

5 Makujuamam maltahista

Isännam^ [mä sitten] k[iitä]n

Jok' on suasta suajan tuanu

Pen[kik kaikki pensahi]sta

Hirret hirmuisilta [!] mäjiltä

10 Kaljuk kaikki [kankahi]lta

Sitte mä sun sanat toöeks us-

kon

Jos toi härkä mylvineepi

Mylvi toi yhreksän sahaa

Vielä pualen lOnettä

15 Sitten [mä sun sanat toöeks

uskon]

Jos toi veitten pää vesoo

Vesoi toi kuusi vesaa

kultalehto kunkin päässä

Nyt on härkä lu5itty[!] ja ve-

ritty

20 Veri Turkuu veretty

Kesi kenkinä piöetty

Ruakitt on Ruatuksen oritta

Kai/si „kiivan"2 kankahilla

Tarjos orist ojasta juamaan

25 Ei ori' ojasta juanu

Oritt tahto oltta juaöa

Meneppäs kemppi kellerihin

Tuappas tuapposen oltta

Viinaryypyn viärehene

30 Kannu kukin kohöastansa.

Säkeiden yläp. kirjotettuja toi-

sinlomuotoja :

10. [K.] kiivan [k.]

20. [V. T. ve]ö[etty].

251. Sääksm. Borenius 1986 IL
79.

Rirvala. Ison Eerolan emäntä Ulla,

62 V.

Ei oriille oltta tuara

Isäntä hirtteen emäntä ortteen.

250. 1 Kirjotusvirhe, p o. fsännäm. — '^ (se on ollu sen paikan nimi vaan). Kert. sei.
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252. Sääksrn. Borenius 1986 12.

79.

Rirvala. TyrvännenflJ vaimo.

Piika kirkkoon kirja katteen

Poika l^orppeen kontti seik-

kaan

Piru konttiin korvat pystyyn.

Sillä Tapanilla oli kontti seljassa

ja toisilla jotka kanssa lauloi viina

pullo. Niin piti siähen putinaan aina

panna tuappi oltta ja pullo[o]n ryyppy

viinaa.

253. Sääksrn. HO 24 841. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, 85 v.

Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrist' oltta pannu.

254. Sääksrn. HO 24 1041. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrista olven tehny

Makojuaman maltahista

Isännän mä sitte kiitän

5 Jok' on suasta suajan tehny

Isäntä hirteen, emäntä orteen

Trenki korpeen, kontti sel-

kään.

Sääksni. Ks. nr. 244 ja 260.

255. Tyrväntö. SMA/IV: Reinhol-

min kok. 70 427.

[Isak Inbergiltä saatu tieto? Käsi-

ala Reinholmin.]

Tapani.

Tapani on kokonaan olkivaatteissa.

Se saatetaan pojilta, jotka omissa

vaatteissansa ovat, toisiin taloihin ja

kylihin, ja kysytään

„pääsekö Tapani sisälle?"

Tavallisesti pääsee. Ringissä muut,

Tapani yksin sisällä, mutta mitäkään

sanomatta. Toiset laulavat Tapani-

lauluja:

Tapani oli tallirenki

sekä kiitoslauluja, jos hyvä olutpu-

rakka on tulokkaille pöydälle pantu.

Jos ei ole mieliksi, sanotaan:

Isäntä hirteen

emäntä orteen

ö Poika korpeen

kontti selkään
u

Piri konttiin

korvat pystöön!

Isak

Inberg.

256. Tyrväntö. HO 24 756. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Joukossa toi joulu tulee

Tanssissa toi Tapanin päivä

Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrist' olven tehny

5 Makojuaman maltahista

Isännän mä sitten kiitän

Jok' on penkit pensaasta

koonnu

Hirret hirmuisilta vuarilta.

257. Tyrväntö. HO 8 727 (=H0
24 145). 13,

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Joulu on jo joukossamme

Tanssissa Tapanninpäivä

Isännän mä ensin kiitän

Jok' on suasta suajan tehny

5 Kaljut^ koonnu kankahaalta

257. 1 kalju 'kuorittu paksu aidassa käytetty puu, halkasematon' (HO 8 727).
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Hirret hirmiiselta mäeltä

Sitte kiitän emännän

Jok' on ohrista olven tehny

MakuJLiaman maltahista

u) Isäntä hirteen, emäntä orteen

258. Tyrväntö. HO 8 726 (=-- HO
24 152). 13.

Kirkonkylä. Rajakorven Henna

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa.

Joulu se joukossa tulee

Tanssissa Tapa^^inpäivä

Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrista olven tehny

5 Maltahista makojuaman

Sitte mä isännän kiitän

Jok' on suasta suajan tuannu

Hirret hirmuisilta mäiltä

Penkit kaikki pensahista

Kj Meneppäs Kemppi kellariin

Tuappas tuapponen oltta

Ja viinaryyppy viäreen

Isäntä hirteen, emäntä orteen

Tytär

259. Hattula. SMMY: Reinhol-

miti kok. 70 246.

[Joulu Hattulassa parikymmentä

vuotta sitten:] — — -- _
Joulu-pukki (ja Joulu-kurki) jo

tehtiin Joulupäivän ehtoona. Pellan-

tukko(?) oli pitkänä partana. Tätä

käytettiin 1 talosta taloon. Sisälle tul-

len, pukki kohta määkyen siivotto-

masti (?) pöydälle''^ nuohimaan. Pukin

saattajat ja muut ympäri kokountu-

neet lapset lauloivat Tapanin virttä:

Isännän mä ensin kiitän jne.

260. Hattula. Salo 221. 13.

Vihtori Mäki, 67 v.

Ennen kulki Sääksmäellä „Tapanni-

pukkia," joilla toisilla oli paperimas-

kitkin päässä, luokka häntänä ja sen

päässä porokello. Luokan ympärille

oli olkia kääritty. Yksi heistä tuli

ensin sisälle pyytämään, saavatko

Tapanni-pukit tulla sisään. Jos saivat

luvan, niin lauloivat:

Emännän mä ensin kiitän,

Joka on ohrista olven pannu,

Makojuoman maltahista.

Sitte kiittivät isäntää:

Isännän mä sitte kiitän,

5 Jok' on suosta suojan tehny

Kun eivät päässeet sisään, niin

haukkuivat:

Isäntä hirteen, emäntä or-

teen,

Tytär kirkkoon kirja käteen,

Poika korpeen kontti selkään,

Piru konttiin korvat pystyyn.

Kertoja muisteli seuraaviakin sä-

keitä:

10 Joulu joukossa tuleepi.

Tanssissa Tapannin päivä.

261. Hattula. HO 24 282. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopen Ourajoen kylässä.

Isännän mä ensin kiitän

Emännän mä jälleen kiitän

Kun tehny hyvät sahrit.

262. Hattula. HO 24 445. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

259. 1 Kirjotusvirhe, p.o. käytettiin. — - Samoin, p.o. pöydälle.
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Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrista olven pannu

Maltahista makojuaman.

Isäntä hirteen, emäntä orteen

5 Poika peijakas penkin alle.

263. Hattula. HO 24 969. 13.

Sattula. „ Säterin Eeva" (Eeva Sä-

teri), 72 V., synt. Tyrvännön Suon-

taustan kylässä.

Tapani, Tapani tallitrenki.

264. Hattula. HO 24 355. 13.

Sikala. Matti Salo, 62 v.

Tapania veisaan

Toisen miähen orren alla

Paljo maata reisaan

Enk' ole mitään saanu.

5 Tapani onko sulia viinaa

Isännän minä ensin kiitän

Kun on tehny talon taitavasti

Pihtipiälet piukuttanu

Portin piälet poukuttanu

10 Pannu penkit paikallensa

Emännän minä jälleen kiitän

Kun on ohrist' oltta tehny

Maltahista makujuamaa

Lehmät hyvin lypsäkööt

15 Lampaat kaksin kantakoot

Siat hyvin sivukkaita

Piiat hyvin perseekkäitä.

265. Hlinna. SMMY: Relnhol-

min kok. 69 227.

Tapani.

Hämeenlinnassa Tapani esin kysyy

lupaa tulla sisään. Hänen on maski

silmillä, olkinen (kappa 1. capuchong)

niskasta ja toinen samanlainen suo-

lista takapuolelle riippumassa hän-

tänä. Tapani laulaa:

Meneppä, kemppi, kellari-

hin,

Tuopa oltta tuoppisella;

Viisivanne (^ stop), kellariin

se pyörähtää, ctc.

266. Renko. HO 24 250. 13.

Leskijärvi Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Tapani on takusta tehty

Koirran paskosta kovottu

Jollet Tapani apua anna

Nin mä pahan päälles kan-

nan.

267. Loppi. HO 1 257. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Tanssaapa toi taitava Ta-

pani,

kolkutti sarvia

ovensuussa orren alla.

Älä poikke Pukkelaan,

5 Pukkelas on koirat kurjat

ja naiset nurjat,

tyttäret sotahevosia,

poijaat puolen peijakkoita.

268. Loppi. Lilpola 12. 12.

Räyskälä. Kustaa Jussila, synt.

1832, äsken manalle mennyt.

Emäntää mä ensin kiitän,

Kun on ohrista oltta pannu,

Maltahista makuhäppää.

Isäntää mä sitten kiitän,

5 kun on suosta suojan tehny,
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tehnyt talon tantereelle,

Hirret vetänyt hirmuiselta

mäeltä.

Tapani on tatusta tehty

Koottu koivun rämmelistä

10 Tanssas toi taitava tapani.

269. Hauho. HO 24 612. 13.

Porras. Kalle Kannisto, 60 v.

Emännän mä ensin kiitän

Jok' on ohrist' olven tehny

Makojuaman maltahista.

270. Pälkäne. SMMY: Reinhol-

min kok. 70 420.

Tahvani:
hörnet

tjära

näfv. ~

Isäntä hirteen

Emäntä orteen

Tytär korpeen

kontti selkään

3 Piru konttiin

jne

jne.

271. Pälkäne. Mikkola E. 860. 12.

Luikala.

„Riukiljuilla."

[on joulunaikuisista juhlistani säily-

nyt hyvin merkillisenä. Illan hä-

myssä kerääntyvät nuoret miehet jo-

honkin taloon kylän toisessa päässä

ja alkavat „riuvun vedon". He otta-

vat saavin lainaksi talosta, lähtevät

toiseen taloon ja pyytävät „sahtia"

saaviinsa. Saatuaan he kirjoittavat

pirtin oveen: »Kuitti v. 1912". Pie-

nemmillä pojilla on kelloja monen-

laisia, joilla he soittavat talojen vä-

lillä. Jos ei talosta saada olutta, lau-

lavat he pilkkalauluja, kuten:

„Isäntä hirteen, emäntä or-

teen,

tytär korpeen kontti selkään."

Jos saavat, kiittelevät he laulaen:

„Isännän mä ensin kiitän,

kun on suohon suojan teh-

nyt

5 piittahirren petäjästä.

Emännän mä sitte kiitän,

kun ohrista olven pannut,

maun tehnyt maltahista." —
Usein höulätään- puuhöylällä ja puu-

kirveellä „mutkaa" pois, jos ei ole

jostakin talosta saatu sahtia. »Kar-

hu" on myös usein matkassa. Joku

mies on nahat nurinpäin päällä ja

tanssii. Sille pyydetään viinaa. Lo-

puksi tanssitaan jossakin talossa kello

11. ja juodaan sahti pois. Sitte on

pikkujuhla ohi. Muutamissa kylissä

kerätään sahtia „sakka-Nuuttina", lop-

piaisen huomenis. Tapa ei ole ai-

van samallainen. Luikalassa se on

säilynyt parhaiten.

272. Luopioin. HO 22 19. 13.

Taava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V.

Emännän minä ensin kiitän,

Jok' on ohrist' olven pannut,

Makojuoman maltahista.

Ei muistanut jatkoa.

273. Asikk. HO 4 60. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen,

80 V.

271. 1 Vrt. Kotiseutu 1914 228. — ^ Kirjotusvirhe, p.o. höylätään.
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Tapani on takuist tehty,

kissankarvoist kisattu,

koirankarvoist koottu.

274. Iitti. Forstadiiis 115. 95.

Kimo la. A. Sarinen.

Tapanilaiilii.

Tapani on Takuista tehty

Höyhenistä höpistetty

Sian villoista valvottu.

275. Iitti. HO 4 217. 14.

Vaivaistalo. Antti Pirkkanen, 68 v.

Minä laulan Tapania

tämän talon tanhuviksi,

Tapani on Takuist tehty,

höyhenist on hötystetty,

5 koirankarvoist koottu

sianvilloist silottu.

276. Iitti. HO 4 220. 14.

Vaivaistalo. Tuomas Aatamsson,

n. 70 V.

Tapani on takuista tehty,

koiranvilloista koottu,

minä laulan tähän taloon

tammen keskelle pihaa,

5 koivun keskelle kartanoo;

tuokai olutta hiivain päältä

honkasesta huonehesta,

tammisesta tynnyristä,

koivusen tapin takaa,

10 isännälle ihravatta,

emännälle leviät lanteet.

277. Jaaia. HO 4 27.

Koiviston Jukko, noin 70 v.

14.

Tapani on takuist tehty,

koirankarvoist koottu

höpelist höpöstetty.

278. Jaala. Forstadius 116. 95.

Kimola. Tavit luhaneksen poika,

29 V.

Tapani on Takuista Tehty

Höyhenistä Höperretty

Koiran karvoista koottu

Kissan Karvoista Kinkutettu

3 Sian villoista Silottu

louluna lumala syntyi

paras Poika pakkasella

Papin parta Huutehessa^

Kirkon Harja hapenessa

10 laulamma tähän taloo

Tammen keskelle pihaa

olutta oksat juoksemaa

Viinaksi viruttamaa

Ori kuorsku kuonohonsa

15 Tamma päähänsä päristi

eipä ori ojasta juonnu

Tamma latkinnu Lainehesta

Hevoselle heinät kaurat

Miehelle mitä tulee.

279. Jaaia. Forstadius 117. 95.

Kimola. Tavit luhaneksen poika,

29 V.

Tapani takasin Jos ei laulajalle An-

neta m itää

Susi syököö suuren' Uuhon

jos on syöny ennenkii

Peippoi Peltos kasvakohon

niinkun kasvo ennenkii.

278. 1 Alkup. käsikirjotuksessa kaksi w:ta merkitty w/:lla.

279. 1 Alkup. käsikirjotuksessa kaksi M:ta merkitty w^:lla.
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280. Jaala. HO 36 1. 12.

Uimila.
Tapanin laulu.

Tapani on takuista tehty

Koiran karvoista ko'ottu

Höyhenistä hörhötetty

Jouluna Jumala syntyi

5 Paras poika pakkasella

Viljan antaja vilulla

Syntyipä toi sysi mäellä

Kasvoi korte kankahalla

Vietiinpä ori ojalle juomaan

10 Ei juonut ori ojalta

Eikä latkinut lainehilta.

Ori kuorski kuonohonsa

Tamma päähänsä päristi

Nyt hevoselle heinät kaurat

15 Miehelle mitä tuloopi.

281. Heinolan pit. Marjokorpl

196. 11.

Tapania ajettiin mieluimmin nuo-

rella, vasta kaksitalviaalla varsalla.

Tapaninajajat lauloivat erityistä lau-

lua:

«Tapani oli takuista tehty,

sian villoista silottu,

koiran karvoista ko'ottu" jne.

(kertoja ei muistanut enemmän). Vie-

raaseen paikkaan tultuaan kysyi ta-

paninajaja,

onko Tapani kotona,

johon kysymykseen vastattiin joko

myöntämällä, jolloin tuotiin samalla

olutta ja viinaryyppy, tai kieltämällä,

jolloin ei mitään suuhunpantavaa an-

nettu. Silloin tapaninajaja suuttu-

neena lauloi:

5 »Kasvakoon peltosi peiposia.

harakka ikkunaltasi katsel-

koon,

susi hevosesi syököön,

karhu lehmäsi kaatakoon!"

282. Heinolan pit. Kekkonen 15.

11.

Tapanin laulu.

Tapani on takusta tehty.

Höyhenistä hötystetty.

Sian villoista vivottu,

Koiran karvoista koottu

5 Kissan karvoista kiinnitetty.

Jouluna meille Jumala syn-

tyi

Paras poika pakkasella

Viljan antaja vilulla ^

Tahvana Jumalan poika

10 Ajaa tomitteloopi

Ala-ikkunan kotia.

Sieir oli kukko kiehumassa,

Havun noukka hautumassa.

Lihat syöty, luut laastu,

15 Veri pellolle visattu.

Ei ori ojasta juonnu,

Tamma latkinnu lainehesta.

Ori korskui kuonohonsa,

Tamma päähänsä päristi.

20 Näkipä kuun kuvan vedessä,

Otavassa orjan merkin.

Tähden merkin taivahassa.

Syntyipä sysi mäellä.

Korte kasvoi kankahalla,

25 Kirkon harju hapeneissa,

Papin parta murtehissa.

Näin laulan tähän talohon.

282. 1 [8:s säe] Toisen laulama. Ker. huom.
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Tammen keskelle tanhuen

Tammen oksat tasaseksi,

30 Oksihin koriat omenat.

Olvekset lorittelemaan,

Viinakset lirittelemään-,

Hevoselle heinät kaurat,

Miehelle mitä tulee!

Ennen käytiin tätä laulua laula-

massa talosta taloon. Laulajalle piti

laulun päätyttyä antaa jotakin tai

muuten hän toivotti talon asukkaille

pahaa seuraavilla sanoilla:

35 „Sus' sun lehmäs' syököön,

Karhu hevoses' kaatakoon,

Peltos' peipposia kasvakoon,

Sontas' soraks' muuttukoon,

Harakka ikkunallas' hässiköön,

40 Korppi luitas rassikoon!"

283. Heinolan pit. Kaappi 18. 03.

Hirvisalo.
Tapanin laulu.

Tapani on takuista tehty

Koiran karvoista koottu

Sian villoista vivottu

Kissan karvoil kiinnitetty.

:, Jouluna Jumala synty

Paras poika pakkasella

Viljan antaja vilulla

Syntyipä se sysimäellä

Kasvoi kortekankahalla.

10 Tahvana Jumalan poika

Ajaapi se tomitteloopi

Ajaa ikkunan kotihin

Siel on kukko kiehumassa.

Havunoukka hautumassa

15 Lihat syöty luut laastu

Veri pellolle visattu

Vietiin ori ojalle.

Eipä ori ojasta juonnu

Eikä lakki lainehista.

(Kertoja ei muistanut)

20 Hevoselle heinät kaurat

Miehelle mitä tulee.
'

Tapaninpäivän aamuna meni lau-

laja naapuriinsa ja luvan kysyttyään

alkoi laulaa Tapanin laulua. Jos hä-

nelle ei annettu laulun jälkeen mi-

tään, lauloi hän „takaperin" [ks. nr.

284J.

284. Heinolan pit. Kauppi 19. 03.

Hirvisalo.

Tapanin laulu „ takuperin".

Täst on karhu kaurat syönny

Rutto ruumenet rulassu.

Susi sun lehmäs syököön

Karhu hevoses kaatakoon

5 Korppi luillas ronkkikoon

Harakka ikkunallas hässi-

köön.

Sontas soraks muuttukoon

Peltos peiposia kasvakoon

Honkas lepäks muuttukoon

10 Niittus muroks muuttukoon.

285. Heinolan pit. HO 4 132.

14.

Lusi. Anna Mar Kyhkyin, 72 v.

Tapani on takuist' tehty,

höyhenist' höpystetty,

koirankarvoist' koottu,

sianvilloist silottu,

5 sen perse päistäreist,

pie olklyhteist.

282. ^ [31 :s ja 32:s säe] Toisen laulama. Ker. huom.
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286. Heinolan pii. Varpenius 1

.

12.

Taipale. Jussi Koskinen, 75 v.

Tapaninpäivänä kulki nuori väki ta-

losta taloon ja aina ovesta sisään as-

tuissa huudahti:

„Tapani on takusta tehty,

koiran villoista vilottu."

287. Heinolan pit. HO 4 125. 14.

Vaivaistalo. Vilhelm Hallman,

70 V.

Tapani on takuist tehty,

koirankarvoista koottu,

sikavilloista sivistetty,

jouluna Jumala synty,

5 paha poika pakkasella.

288. Sysmä. HO 4 93. 14.

Karilanmaa. Nestor Geitel, 48 v.

Tapani on takuista tehty,

koirankarvoist koottu,

höpelistä höpsötetty.

289. Hartola. H[äste]sko Hilja,

Antero Vipunen 09, 9. s.

Vihdoin mainittakoon muutama Ta-

panin runon säe, jota eräs nuori vaimo

sanoi Hartolassa lauletun:

Tapan on takusta tehty,

sian villoista siottu,

koiran karvoista koottu.

290. Hartola. HO 4 154. 14.

Vaivaistalo. Pietari Torniainen,

75 V.

Tapan on hevosten herra,

sula suihtien sukija.

Tapan on takuista tehty.

sikavilloista sijottu,

5 koirankarvoista koottu.

291. VehkaJ. Äijälä E. 169. 96.

Isän mä ensin kiitän

jok' on suosta suojan tehnyt,

pengit pannut pensahista.

Emännän mä sitte kiitän,

5 jok' on ohrist' olven pannut,

mako juoman maltahista.

292. Längelm. Lilius 294. 88.

Tapanina, miehet ja vaimot, kutka

vaan lähtivät, kulkivat talosta taloon

ja kun tulivat taloon, rupesivat hyppi-

mään ringissä tuvan lattialla. Joku

lauloi:

Tanssasipa toi taitava Tapani

Ovensuusta pöydän päähän.

Isännän mä ensin kiitän.

Jok on suosta suojan tehnyt,

5 Penkit veistänyt pensahista.

Asettanut ankarasti.

Pannut paikalle hyvälle.

Emännän mä sitten kiitän.

Jok' on ohrist' olven tehnyt,

10 Makojuoman maltahista.

»Tapanin ajajille" annettiin sitte

oltta ja viinaa.

293. Korpil. Kotikoski 3. 08.

Tapanipojat.

(Tapani poikiin kuului Tapanipukki,

Murjaani, Kuningas ja 4 sotilasta.

Tapanipukilla oli yllä nurin kään-

netyt turkit, jalkain väliin kiinnite-

tyssä luokissa oli vihta häntänä sekä

muuten niin hullunkurisesti puettu

kuin suinkin. Murjaani oli noettu

mustaksi ja mustissa vaatteissa. Ku-

ningas oli juhlapuvussa, korkea kulta-
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paperinen runnii, (poletit) olkalaput

ja vyö kultapaperista. Sotilailla oli

valkoiset mekot tai paidat, koristel-

lut sotilaan tapaan. Kaikilla muilla

paitse „pukilla" oli puinen musta

miekka vyöllä jos ei ollut saatavissa

vanhoja miekkoja luonnollisia).

Tapani pojat tulivat tupaan (luvan

saatuaan) ensin „pukki", sitte „kunin-

gas" ja »murjaani" rinnatusten, sekä

heidän jälessään sotilaat, kaikki muut

jäivät oven suuhun paitsi pukki meni

tervehtimään talon väkiä, kertoen

jos esim, ikä tuli kysymykseen, että

hän on

„seitsemänkymme[n]t' sel-

jält,

kuuskymment' kummaltai kyl-

jelt',"

tai muita hullutuksia. Sitte lauloi

ensin Murjaani yksin ensi värsyn

sitte alotti Kuningas varsinaisen lau-

lun kaikkien toisten kanssa yhdessä.^

Lahjaryypyn saatuaan lauloivat kaikki

paikallaan pyörien, yhden säkeen

ajan yhtäälle, toisen toisaalle, [seu-

raavan] kiitos laulun, mutta ilman

lahja ryyppyä lähdettiin oitis pois

ilman kiittämättä.

1. Isännän minä ensin kiitän

frallailaa ja frallailaa,

5 Joka on ohrat kasvattanut

[frallailaa ja frallailaa]

2 Emännän minä sitte kiitän

[frallailaa ja frallailaa]

Joka on ohrist olven tehnyt

10 [frallailaa ja frallailaa]

293. 1 Alkup. käsikirjotuksessa seuraa tätä uudenaikainen tapanipoikain laulu,

jota ei tässä julaista.



NUUTIN RUNO.
294. Somern. Vlherv. 1495. 10.

Keltläinen. Miina Heikkilä, 50 v.

10

Äijät kävivät hiivanuutina luudat ja

huiskut kainalossa tynnyreitä pese-

mässä. Palkaksi he saivat olutta ja

viinaa. Jollei heille mitään annettu

niin lauloivat he:

Rapa on sun tynnyrisäs

koko joulun ollu

ja enkä ole sun lihas

murenaa ja voitas

nährä saanu.

Kaikki hyvii taloi

ja yks on paska,

kunnes nyt tynnyrinpesijälle

ryyppii anna jaksa.

Et sinä minnuu

esi kesän elopelloll näe.

Sääksm. Ks. nr. 295.

12.295. Hattula. Salo 106.

Pekola. Edvard Laine, 67 v.

Hiivanuuttina kulkivat ennen Sääks-

mäellä ja lauloivat:

„Emännäm^mä ensiii^kii-

tän,

Jok' on ohrist' olven tehny."

Sitte kiittivät isäntääkin. Mutta jos

eivät saaneet sahtia, niin „lorikoi-

vat"

:

»Isäntä hirteen,

Emäntä orteen,

Tytär korpeen.

Kontti selkään,

r> Piru konttiin

Korvat pystyyn."

296. Kärkölä. HO 1 993. 14.

KoLikunmaa. Juho Petrelli, 68 v.

Nuutin syötin, Nuutin juo-

tin,

Nuutin nukutin nuttuihinsa,

omihinsa rääsyihinsä.

Ensin kiitän isäntää,

5 jok on suon sulaks tehnyt,

sitten kiitän emäntää,

joka on makian juoman lait-

tanut.

Menes sinä emäntä nyt hake-

maan

honkasesta huoneheesta,

10 tammisesta tynnyristä,

koivusen tapin takaalt.

297. Pälkäne. HO 2 46(=HO
2 1). 13.

Kukkola. Järvinen.

[Sakka-Nuuttia vietettiin seu-

raavalla tavalla
]

Emännän mä essin^ kiitän,

joka on ohrista olven tehnyt,

makojuoman maltahista.

Isännän mä sitten kiitän,

5 joka on suosta suojan teh-

nyt,

petäjistä penkit pannut.

298. Pälkäne. HO 2 2.

Kukkola.

13.

297. 1 HO 2 l:ssä: ensin.

12
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[Sakka-Nuuttina.]

«Isännälle kiitos olkoon (sa-

nois)

Emännälle samoin, (sanois)

Onnea vain toivotamme Teille!

Tyttöjä me kiitämme

5 Ja onneamme heille laulamme

Onnea vain toivotamme Teille.

Hyvästi nyt sanomme

Tää on värsy viimeine

Ei ole nälkä eikä jano

10 Me olemme hyvin ravitut."

299. Pälkäne. HO 2 35. 13.

[Kukkola.]

Sahdin kerjääjien laulu [Sakka-

Nuuttina].

Isännälle kiitos olkoon,

emännälle samoin sanoin:

Onnea vain toivotamme Teille

!

Tytöille kiitos olkoon,

5 Kun ovat valkeen ottaneet.

Onnea vain [toivotamme Teil-

le]!

Hyvästi nyt sanomme,

tää on värsy viimeine,

ei ole nälkä eikä jano,

10 me olemme hyvin ravitut.

Onnea vain toivotamme Teille.

300. Pälkäne. HO 2 3. 13.

Kukkola.
[Sakka-Nuuttina.]

„Isäntä hirteen

Emäntä orteen

Verinen veitti pöyrän päähän".

301. Asikk. HO 4 59. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen. 80 v.

Nuutin syötin, Nuutin juotin,

Nuutin nurkalle rakensin,

Nuutti nukku nuttuhinsak,

vaipu vanhoin rääsyhinsäk.

ö Tuoppa viinaa ryyppösellä,

pikkaraisen hyyppösellä,

tuoppa oltta tuoppisella

katajaisen kannusella.

302. Hollola. Hästesko 302. 07.

Anni Salovaara, kuullut lapsena.

Muistiinp. Elimäellä.

Nuutin syötin, Nuutin juo-

tin

Nuutin nurkalle nostatin.

Nuutti se tahtoi tuoppoist

oltta

ryyppöist viinaa

5 koivusest tynnyrist

tammisen tapin takaa.

303. Orimattila Ja Pukkila.

SMMY: Reinholmin kok. 70
15.

Nuutinajo.

Häneir on olkia suolilta sidottu

(entäs pään puoli?) Nurin käänne-

tyt nahat. Hatun löhja^ päässä. Hän

laulaa:

«Peräpenkit sirkan luista jne.

304. litu. Perttola 97. 10.

Kauramaa.

Vielä joku vuosikymmen takaperin

oli Kauramaan kylässä tapana viet-

tää jonkinmoista leikillistä nuutin-

ajo-juhlaa, jonka pääasiallisimpana

tarkoituksena sanovat olleen oluen ja

viinan kerjuun.

303. 1 Nähtäv. kirjotusvirhe, p.o. löhjä.
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„Nuutin" virkaa teki tällöin mies,

jonka päällä olivat nurin käännetyt

turkit olkikierteellä kiinisidottuina.

Nuuttilaulusta muistavat monet seu-

raavan pätkän:

„Nuutin syötin, Nuutij^juo-

tin.

Nuutti nukku nuttuhih,

väsy vaater-_räsyhih."

305. Iitti. Forstadius 118. 95.

Kimola. Kalle Kupelt.

Nuutti^ Laulu.

Nuutin' syötin Nuutin' juo-

tin

Nuutin' Matkalle rakensin

Nuutti^ nukku Nuttuhinsa

vaipu vaate rääsyhinsä

5 tuoppa mulle Tuoppisella

kanna kaksi korvaisella

honkaisesta Huonehesta

tammisesta tynnyristä

koivuisen tapin takaa.

306. Iitti. Forstadius 119. 95.

Kimola. Kalle Kupelt.

Nuutin^ Saatua.

Toivotan tähä taloo

Isännälle Ihra-Vattan

Emännäl[l]e Leviät lanteet.

307. Iitti. HO 4 229. 14.

Kirkonkylä. „Söönperin Tassu",

66 V.

Nuutin juotin, Nuutin syötin,

Nuutin nuotalle rakensin,

Nuutti nukku nuttuhi,

vaipu vaateräsyihi,

f, onko Nuutti kotoo?

Jos Nuutti ei ollut kotona, kirjoi-

tettiin noella oven päälle, jos oli ko-

tona, kirjoitettiin Hilulla.

308. Iitti. HO 4 11. 14.

Lyöttilä. Herman Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Nuutin syötin, Nuutin juo-

tin,

Nuutin nukutin nurkan aleh.

309. Iitti. HO 4 218. 14.

Vaivaistalo. Antti Pirkkanen, 68 v.

Nuutin syötin, Nuutin juotin,

Nuutin nuotalle rakensin,

Nuutti nukku nuttuhinsa,

vaipu vaaterääsyhinsä.

310. Heinolan pit. HO 4 46. 14.

Antti Vanhala, talon vanha isäntä,

71 V.

Nuutin syötin, Nuutin juotin,

Nuutin nurkalle nukutin.

Nuutti nukku nuhjuhinsa,

vaipu vaateriesyhinsä.

5 Tuoppa tuolta hiivanpieliist

tammisesta huonehesta,

koivusen tapin takaa,

jos tuolla jotakin makaa.

Sitten mä mahtan toki tuhma

olla,

10 jos mä toistai teille tulen.

305. ^ Alkup. käsikirjotuksessa uu merkitty i//:lla.

306. 1 Alkup. käsikirjotuksessa uu merkitty w/:lla.
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Kehrääjän laulu.

311. Haasj. HO I 356. 14.

Selänoja. Henriika Nokkala, 68 v.

Antaa rullan ruikutella,

kehrävarren keikutella.

312. Asikk. HO 1 867. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Kynttilä kysyy kynnen töitä,

onko rukki ruikutellut,

kehrävarsi keikutellut.

313. Asikk. HO 1 800. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Antaa rukin ruikutella,

kehrävarren keikutella.

314. Hollola. HO 1 960. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Antaa rullan ruikutella,

kehrävarren keikutella,

tie se ja pa maate!

315. Hartola. HO 4 171. 14.

Ruskeala. Karoliina Tikan ter, 51 v.

Anna rukin ruikutella,

kehrävarren keikutella,

kyllä rukki ruvan tuo

ja kehrävars keittämisen.

316. Joutsa. HO 4 180. 14.

Kirkonkylä. Antti Kokko, 69 v.

Anna rullan ruikutella,

kehrävarren keikutella.

Lypsäjän laulu.

317. Somero. Aaltonen 221. 13.

Kultela. Hilda Herttaa. 30 v.

Heru, heru herran lehmä.

Meillä on paha isäntä.

Sannoo minun maitoo juo-

van,

taikka pojille antavan.

318. Humppila. HO 10 32. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Heru heru herttaseni.

Lypsä lypsä Mansikkeni.

319. Loppi. HO 1 187. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Heru heru Herran lehmä,

minulla on paha emäntä,

luulee mairon juovani,

taikka maahan kaatavan.

320. Lammi. HO 1 617. 14.

Elina Marjanen, 45 v. Miiistiinp.

Tuuloksen Pohjoisten kylässä,

jonne kertoja on 15 v. sitten tul-

lut Lammilta.

Heru leru lehmäseni

saalis runsas.

Mirrin kuppiin kumminkin

maitoo täytyy panna.
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Hoi, kotio, konnan karja.

321. Vehkaj. HO 1 1209, 15.

Hoi kotia konnan karja,

ilman vittan vinkumatta,

rautaruoskan räikymättä!

Siitä tunnet meilän portin:

5 haka alla, linkki päällä,

tervaristi portin päällä.

322. Vehkaj. Äijälä E. 168. 96.

Hoi kotio konnan karja

ilman vittan vinkumata

rautaruaskan räikämätä,

siitäs tunnet meilän portin,

5 haka alla, lenkki päällä,

tervaristi portin päällä.

323. Vehkaj. Äijälä E. 140. 96.

Riika Simontytär, 45 v.

Hoi kotio konnan karja,

siitäs tunnet meidän portin,

haka alla linkki päällä,

tervaristi portin päällä.

Kulu päivä, kulje päivä.

324. Hausj. HO 1 358. 14.

Selänoja. Hennika Nokkala, 68 v.

Kyllä kuluu päiväkulta,

muttei kulu kivinen kakku,

325. Koski. HO 1 700. 14.

Huljala. Eedla Koskinen. 65 v.

(Katkelma ..Orpolapsen laulusta.")

Kului päivät, kului viikot,

vaan ei kulu toi kivikakku.

326. Lammi. Rytkönen 1705. 95.

T. Valden, 40 v. Muistiinp. Sip-

polan Hirv. kyl.

Äitipuol pit pahana lasta ja laitto

sen paimenee. Laitto evähäks kiven

ympäril taikinaa. Se paimen oi nä-

lässä kaiken päivää. Sit se laulo

että

:

Kulu päivä, kulje päivä

Mut ei kulu tää kivinen kaakku

Orpolasten olkapäillä

Karjalasten kainaloissa.

327. Hauho. Leander 45. 13.

Leena Olen ius, 79 v.

Kuluu päivä pilvessäki,

eipä kulu kivinen kakku

orpolapsen olkapäällä,

eikä hevospoikasten povesta.

328. Padasj. HO 20 79. 15.

Kirkonkylä. Karoliina Valli, 85 v.,

Itsellisen vaimo, ikänsä elänyt

Padasjoella.

Kulup päivä — —

muttei kuluk kiviner] kakku

paimempoikasem poves

„Äitipuor pan ympyriäise-^ kivevj

kakkuun". Se kakku säilyi aina, ei

se kulunut. „Siit oi' semmoin satu-
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kirja", jota Karoliina sanoi heidän

ennen mielellään lukeneen.

329. Asikkala. HO 30 97. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

Kuluu päivä viereää päivä—

,

vaan ei kulu kivikaakku —
karjalapsen kainalossa —
orpopoikasen povesta.

330. Asikkala. HO 1 870. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Helin,

79 V.

Kulu päivä, vieri päivä,

vaan ei kulu kivikaakku

orpopoikain povest,

karjalapsen kainalosi.

331. Asikkala. HO 1 799. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Kuluu päivä, vierii päivä,

vaan ei kulu kivinen kaakku

karjalapsosen kainalossa,

orpopoikasen povessa.

(Orpolapsen valitus karjassa, kun

emäntä leipo leivän sisään kiven.)

332. Hollola. HO 1 947. 14.

Un tila. Matilda Först, 56 v.

Kuluu päivä pilvessäkin,

muttei kulu kivikaakku

orpolapsen kainalossa.

333. nm. Perttola 96. 10.

Kuilu^^^kuilui^^ku Ita päivä!

Kuluhan e:nnej_JuTnalam_

päivä,

vaikkei kulu''_ki-vikaakku

ka:rjal_lapsen kaiinalos

ö ja o:rpolapsen o:lkapäällä.

Näin oli laulellut ennen erään häi-

jyn „äitepuolen" tytärpuoli, jonka

eväskakkuun tuo ilkeä emintimä oli

leiponut kiven, jottei paimenella olisi

ruokaa metsässä.

334. Sysmä. HO 4 94. 14.

Karilanmaa. Alviina Geitel, n. 50 v.

Kyllä kuluu kesänen päivä,

mutt ei kulu kivinen kaakku

orpopoikasen povessa,

karjalapsen kainalossa.

Mene päivä männistöön.

Heinolan plt. Ks, nr. 11.

335. Sysmä. HO 4 104. 14.

Vaivaistalo. Otteliana Kaisanty-

tär, 75 V.

Mäne päivä männistöön,

kulu päivä kuusistoon,

laske paimenia kotia

kirnuja kolimaan,

5 voilautasia kaalimaan,

isäntä paha kotona,

emäntä vielä pirumpi,

miniä kun miekankärki

keitti mulle kylmän kaalin,

10 jost oli rakki rasvan syöny,

kokki suolan koetellu,

musti murkinan pitäny.

Muut menee kirkl<oon.

336. Jokloln. Vlherv. 500. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.
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Paimenlaulu.

„Muut mennee kirkkoon,

minä kurja karjaan.

Muut kuulee kirkonkellon,

minä kurja karjankellon.

5 Muut kumartaa pappia,

minä kurja kuusenjuurta."

337. Tammela. HO 24 114. 13.

Maria Lindberg, 70 v., ks. MT 1 i

734.

Muut ne menee kirkkoon

Minä kurja karjaan

Muut ne kuulee kirkonkellot

Minä kurja karjankellot

5 Muut ne kumartaa pappia

Minä kurja kuusen juurta

Muitten on tyttäret perässä

Minun kurja karjankoirrat.

338. Tammela. HO 31 327. 13.

Haiidankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Miiistiinp. Jokioisilla.

Paimenlaulu.

Toiset mennee kirkkoon,

Minä kurja karjaan.

Toiset kuulee kirkonkellot,

Minä kurja karjankellot.

339. Tammela. HO 31 237. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Paimenen laulu

:

Muut kuulee kirkonkellot,

Minä kurja karjankellot.

Muut kumartaa pappia,

Mir.ä kurja kuusenjuurta.

340. Tammela. Aaltonen 234. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Vester-

lund, 68 V.

Kuulin, kuulin kirkon kel-

lon,

mettästä kuulu karjan kellot,

hoilaa karjaa kotihinsa,

kellot kaikuu korvihiinsa,

5 sielä äiti torittellee,

(äilit kotona vartoo)

lypsylehmiänsä.

Eipä tahlo paimen saala,

kotia omiansa.

341. Tammela. HO 31 397. 13.

Porras. Tilda Gustafsson, 60 v.

Muut ne kuulee kirkonkel-

lot,

Minä kurja karjankellot.

342. Urjala. HO 1 1199. 15.

Urjalankylä. 75-v. ukko.

Muut mennee kirkkoon,

minä kurja karjaan.

Muut kuulee kirkon kellon,

minä kurja karjan kellon,

5 Muut kumartaa papin saar-

naa,

minä kurja kuusen juurta.

343. Sääksm. HO 20 12. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

71 V., ks. MT 1 1 161.

Mut mene kirkkön

minä meneT]_karjän

möt kiili kirkoTi_kellon

minä kurja karjaiikellon.

344. Sääksm. HO 24 839. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, 85 v.

Muut menee kirkkoon

Minä kurja karjaan
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Muut kuulee kirkonkellon.

Minä kurja karjankellon.

345. Sääksm. HO 20 22. 13,

Ylöjoki. Miltin vaimo, n. 70 v.,

synt. Akaan Kurisjarvella, jo 50

vuotta elänyt Sääksmäessä.

Mnt ne kuli kirkoii^kellon

minä kurja karjarjkellon

mut kuli papil^laulum^

minä kurja karjam^pauhun.

346. Kalvolla. HO 14 20. 13.

Lintumaa.

Muut kulkee kirkkoon

Minä kurja karjaan

Muut kuulee kirkon kellot

Minä kurja karjan kellot

5 Muut kuulee papin äänen

Minä kurja karjan äänen

Muut istuu kirkossa kirja kä-

dessä

Minä kurja kuusen alla

Karjavitta kädessä.

347. Hattula. HO 24 278. 13.

Kerilahti. Juha Kerilahti, 45 v.

Minä se kuulen kirkon kel-

lot

Muut ne kuulee karjan kellot

Oo vaan hevonen

Ei sitä kullia pilluun panna

5 Jollei likka lupaa anna.

348. Hattula. HO 24 310. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 v.

Muut ne kuultelee kirkon

kelloja

Minä kurja karjan kelloja.

349. Hattula. HO 24 441. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Muut menee kirkkoon

Minä kurja karjaan

Muut kuulee kirkonkellot

Minä kurja karjankellot.

350. Hattula. HO 24 354. 13.

Sikala. Matti Salo, 62 v.

Muut ne menee kirkkoon

Minä kurja karjaan

Muut kuulee kirkon kel-

lot

Minä kurja karjan kellot

5 Muut kuulee papin saarnan

Minä kurja sonnin myrinän.

351. Hattula. HO 24 176. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Muut kuulee kirkonkel-

lon

Minä kurja karjankellon

Muut menee kirkkoon

Minä kurja karjaan.

352. Renko. HO 24 239. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Mee ny kuultaan kirkonkel-

lot.

Muut kuulee karjan kellot

Hop tamma
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Ei ilman haluta

5 Jos ei poika likkaa taluta.

353. Loppi. HO 1 180. 14.

Hiinsala. Miina Tiiomenoja. 70 v.

Muut ne kuulee kirkon kel-

lon,

minä kurja karjankellon,

muut näkee papin parran,

minä kurja kuusen laivan,

5 muut ne kuulee lukkarin lau-

lun,

minä kurja karjan laulun.

354. Loppi. HO 1 275. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

muut kuulee kirkon kellot,

minä kurja karjankellot,

5 muut kuulee papin äänen,

minä kurja karjan äänen.

Muir on pehmunen mätäs

vuoteena,

kirkas vesi juotavana,

kontis on ruokaa eväänä

355. Haasj. Mikkoia E. 96. 11.

Paimenlauluja

:

Muut ne menee kirkkoon,

minä kurja karjaan.

Muut ne kuulee kirkon kellot,

minä kurja karjan kellon.

5 Muut ne näkee papin parran,

minä kurja kuusen latvan.

356. Haasj. HO 27 26. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan

Muut kuulee kirkonkellot

Minä kurja karjankellot

5 Muut näkee papinparran

Minä kurja pukinparran.

357. Haasj. HO 1 337. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

muut kuulee kirkon kellon,

minä kurja karjan kellon,

5 muut kuulee papin äänen,

minä kurja sonnin äänen.

358. Haasj. HO 1 367. 14.

Selänoja. Manasse Nokkala, 66 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan.

Muut kuulee kirkon kellot,

minä raukka lehmän kellot.

5 Ei muuta tällä erää,

minä hyppään lehmän pe-

rään.

359. Haasj. HO 1 304. 14.

Vantaa. Eeva Cajander, 70 v.

Muut menee kirkkoon,

minä raukka karjaan,

muut kuulee kirkon kellon,

minä raukka karjan kellon,

5 muut näkee kirkon tornin,

minä raukka sonnin hännän.

360. Haasj. HO 1 313. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Muut kuulee kirkon kellon,

minä kurja lehmän kellon,



186 Paimenlauluja.

Muut ne kuulee lukkarin

äänen,

minä kurja sonnin äänen.

361. Koski. HO 1 721, 14.

Eto/a. Sofia Ruoppila, 64 v.

Muut lapset kuunteli kirkon

kelloo,

minä kurja karjan kelloo.

Muut lapset katteli kirkon

harjaa,

minä kurja männyn laivaa.

362. Lammi. HO 1 655. 14.

Kirkonkylä. Amanta Selin, 56 v.

31 V. sitten tullut Oilista.

Minä menen karjaan,

kuulen kurja karjan kellot.

Muut menee kirkkoon,

kuulee kirkon kellon.

363. Tuuios. HO I 589. 14.

Toivaala. Ali-Eerolan emäntä, n.

55 V.

Muut kulkee kirkkoon,

minä kurja karjaan.

Muut katselee papin partaa,

minä kurja kuivan kuusen

laivaa.

5 Muut kuuntelee kirkon kel-

loo,

minä kurja karjan kelloo.

364. Hauho. HO 24 683. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Muut menee kirkkoon

Minä vaivanen karjaan

Muut kuultelee papin saar-

naa

Minä vaivanen härjän möy-

ryä

5 Muut kuultelee kirkonkelloja

Minä vaivanen karjankelloja.

365. Hauho. HO 24 897. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoen ky-

lässä.

Muut menee kirkkoon

Minä kurja karjaan

Muut kuulee kirkonkellot

Minä kurja karjankellot

5 Muut kumartaa pappia

Minä kurja kuusen juurta.

366. Hauho. HO 29 26. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Voi minua orja,

kuinka olen kurja,

muut ne kuulee kirkon kellot,

minä kurja karjan kellot.

5 Muut ne näkee papin parran

minä kurja pukin parran.

367. Luopioin. HO 22 113. 13.

Ida Hietamaa, synt. 1848. Muut-

tanut nuorena Padasjoelta Luo-

pioisiin.

Muut menee kirkkoon,

Minä kurja karjaan.

Muut ne näkee papin parran,

Minä kurja pukin parran.

5 Muut ne kuulee kirkon kel-

lot.

Minä kurja karjan kellot.

Muut ne näkee kirkon hau-

lat,

Minä kurja tervahaulan.
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Muut ne näkee kirkon har-

jan,

10 Minä kurja männyn laivan.

Muut ne näkee väkijoukon,

Minä kurja karjajoukon.

368. Padasj. HO 20 109. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Aatolf Lehti-

nen, 80 V. Elänyt ikänsä Padas-

joella.

Muut menee kirkkoon

minä kurja karjaan

muut kuulee kirkorikellot

minä kurja karjarikellot

5 muut ne näkee papim parran

minä kurja pukimparran.

369. Asikk. HO 1 826. 14.

Knrhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

muut kuulie kirkon kellon,

minä kurja karjan kellon,

5 muut kattoo papin partaan,

minä kurja pukin partaan.

370. Asikk. HO 1 817. 14.

Viitaila. Amanda Kiikkilä, 55 v.

Muuttanut Padasjoelta 30 vuot-

ta sitten.

Muut ne kulkee kirkon teitä,

minä kuljen karjan teitä;

muut ne kuulie kirkon kellot,

minä kurja karjan kellot;

5 muut näkee papin parran,

minä kurja kuusen laivan.

371. Hollola. HO 1 949. 14.

Untila. Matilda Först, 56 v.

Muut menee kirkkoon,

minä raukka karjaan,

muut kattelee papin partaa,

minä kurja pukin partaa.

372. Hollola. HO 1 919. 14.

Uskila. Adolfina Hannula, 50 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

muut kattelie papin partaa,

minä kurja kuusen laivaa,

5 muut kuuntelie kirkon kel-

loo,

minä kurja karjan kelloo.

Muut lukee paperikirjaa,

minä kurja tuohen lapust.

373. Orimatt. Hästesko 28. 06.

Kerääjän äiti. Kuullut „Tönttöli-

kalta" {= eräs paimentyttö) n.

40 V. sitten. Muistiinp. Elimäellä.

Paimenen laulu.

Muut ne käyvät kirkkotietä,

mie vaan kurja karjan tietä.

Muut ne kuulee kirkon kel-

lon,

mie vaan kurja karjan kellon,

5 Muut ne kattelee papin par-

taa,

mie vaan kurja kuusen lai-

vaa.

374. Iitti. Puttila 368. 87.

Paimenen valitus Sunnuntaina.

Muut menee kirkkoh,

Mie kurja karjah.

Muut kuulee kirkon kellon,

Mie kurja karjan kellon.

5 Muut näkee papin parran,
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Mie vaan kurja kuusen lai-

van.

Muut käyvät mustiss kengiss,

Mie vaan virsuiss' viuhtelen.

Muut kuulee papin äänen,

10 Mie vaan kurja karjan äänen.

Muut laulaa Halleluja,

Mie vaan hyppään pitkin ku-

jaa.

Muut syövät lihaa, leipää,

Mie vaan kiiskii kilustelen.

375. Iitti. HO 4 8. 14.

Lyöttilä. Hennan Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

Muut kuulee kirkonkellon,

minä kurja karjankellon,

5 muut näkee papinparran

minä kurja kuusenlalvan.

376. Hartola. HO 1 1 284. 13.

Amalia Heinonen.

Muut menee kirkkoon,

Minä kurja karjaan.

Muut kuulee kirkon kellot.

Minä kurja karjan kellot,

5 Muut näkee papin parran.

Minä kurja kuusen laivan.

377. Hartola. HO 4 166. 14.

Ruskeala. Karoliina Tikan ter, 51 v.

Muut menee kirkkoon,

minä kurja karjaan,

muut näkee kirkon harjan,

minä kurja kuusen laivan.

378. Luhanka. Halonen H. 32. 14.

Kirkonkylä Ja sen ympäristö.

Paimenen valitus.

Minä kurja kuljen karjan

teitä

Muut miekkoset kulkevat kir-

kon teitä

Muut miekkoset kuulevat pa-

pin äänen

Minä kurja härjän äänen.

5 Muut miekkoset näkevät pa-

pin parran

Minä kurja pukin parran

Muut ne kuulee kirkon kel-

lot

Minä kurja karjan kellot.

Muut ne kuulee lukkarin lau-

lun

10 Minä kurja linnun laulun.

379. Vehkaj. Äijälä E. 167. 96.

Muut ne menee kirkkoon

minä kurja karjaan,

muut ne kuulee kirkon kel-

lot,

minä kurja karjan kellot.

5 Muut ne näkee kirkon har-

jan

minä kurja kuusen laivan,

muut ne näkee papin parran,

minä kurja pukin parra[n].

Minä yksin jätettiin

10 ikkunoihin itkemään,

portillen poraamaan

ja raitille raakkumaan.

380. Vehkaj. HO 1 1210. 15.

Muut ne menee kirkkoon,

minä kurja karjaan.
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Muut ne kuulee kirkon kel-

lon,

minä kurja karjankellot.

-, Muut ne näkee kirkon har-

jan,

minä kurja kuusen latvan.

Muut ne näkee papin parran,

minä kurja pukin parran.

Minä yksin jätettiin

10 ikkunoihin itkemään,

portille poraamaan,

raitille raakkumaan.

381. Kitorehv. HO 15 59. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

Paimenen laulu:

Muut kuuli kirkoT]^kellon

Minä raukka karjaii^kellon

Muut kuuli papim^puhuvan

382. Jämsä. HO 12 103. (15.)

Miina Hieno la.

Muut ne juovat mustaa oltta,

Minä vettä vingottelen

Muut ne käyvät mustassa ken-

gässä

Minä virsussa vipellän.

383. Korpii Kotikoski 471. 09.

Muut miekkoset käyvät kir-

kon teitä,

Minä kurja karjan teitä.

Karjapiiska kädessäni, huu,

hui!

Muut miekkoset kuulee kir-

kon kellon,

5 Minä kurja karjan kellon.

Karjapiiska kädessäni, huu,

hui!

Muut miekkoset näkevät pa-

pin parran,

Minä kurja pukin parran.

Karjapiiska kädessäni, huu,

hui!

K) Muut miekkoset kuulee papin

äänen,

Minä kurja karjan äänen.

Karjapiiska kädessäni, huu,

hui!

Muut miekkoset näkee kir-

kon haavin,

Minä kurja härän haavin.

15 Karjapiiska kädessäni, huu,

hui!

384. Korpii. HO 12 108. (15.)

K. Karamäki.

Muut miekkoset käyvät kir-

kon teitä,

Minä kurja karjan teitä.

Karjapiiska (vihta) käjessäni

huu, hui!

Muut miekkoset kuulevat kir-

kon kellon,

5 Minä kurja karjan kellon,

Karjapiiska käjessäni huu,

hui!

Muut miekkoset kuulevat pa-

pin äänen.

Minä kurja karjan äänen,

Karjapiiska käjessäni huu,

hui!

10 Muut miekkoset näkevät pa-

pin parran.

Minä kurja pukin parran.
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Karja piiska käjessäni, huu,

hui!

Muut miekkoset kuulevat vei-

sun hymyn,

Minä kurja karjan ynyyn,

15 Karjapiiska käjessäni huu,

hui!

Tuurin luurin luikkaa.

385. Hartola. Lilius 104. 88.

Tuurin, luurin luikkaa,

kotiväki kuikkaa,

musta härkä murhattiin,

karjokoira tapettiin,

ö paimenet leiriin lyötiin.

386. Hartola. HO 4 155, 14.

Vaivaistalo. Reetta Matintytär,

53 V.

Tuuri luuri luikkaa,

kotoväki kuulkkaa,

nyt on hätä paimenella,

nyt on koira tapettunna,

5 musta härkä murhattunna. .

387. Jousa. HO 4 187. 14.

Vaivaistalo. Maija Stiina Mikon-

tytär, 64 V.

Tuuri luuri luikkaa,

kotiväki kuulkkaa.

Nyt on hätä paimenella,

karjakoira tapettuna,

f> lehmät leiriin lyötynä,

paimenet kivelle tuomittuna.

Tyytyn, lyytyn, piikapaimen.

388. Somero. HO 31 30. 13.

Kiiltela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Paimenlaulu.

Tiirun liirun likkapaimen.

Aja karjas tälle pualen.

Täälä on pualamat punasem-

pia.

Mansikat makiampia.

389. Somero. HO 31 3. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Paimenlaulu.

Tourun lourun poikapaimen,

Tiirun liirun likkapaimen,

Aja karjais tännen päite.

Täälä on ruahot viheriäiset,

ö Mansikat makiemmat.

390. Somero. HO 31 176. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Paimenlaulu.

Liirun liirun likkapaimen,

Aja karjas näille maille.

. Ei tääl ruastu korkokenkä,

Eikä kastu punanen säärys.

391. Jokioin. HO 31 640. 13.

Noin 50-v. vaimo. Kuullut Jokioi-

sissa. Muistiinp. Tammelan Fors-

sassa.

Paimenlaulu.

Tiirun liirun likkapaimen.

Aja karjas tälle pualen.

Täälä on lehret lehtosemmat.

Mansikat on makiammat.

392. Jokioin. Viherv. 270. 09.

Latovainio. Miina Juhola, 70 v.

Kuullut pikkutyttönä Latovai-

niossa.

Kehtolaulu.

„Tiru, lirun, Liisa paimen,

aja karjas tänne maille.
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Täälä on mansikat makkeim-

mallas,

pualamatkin punasemmal-

lans."

393. Tammela. HO 31 408. 13.

Forssa. Maria Lehtinen, 52 v.

Paimenlaulu.

Tirun lirun likkapaimen,

Aja karjas tälle pualen.

Täälä on lehti lemposempi,

Täälä on heinä hemposempi,

5 Täälä on marja makiampi.

394. Tammela. HO 31 324. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Paimenlaulu.

(Käytetty myös kehtolauluna.)

Tiirun liirun likkapaimen,

Aja karjas tälle pualen.

Täälä on heiniä enämpi.

Mustikka on mustempi,

5 Mansikka on makosempi,

Puala viälä punasempi.

395. Tammela. HO 31 370. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

Paimenlaulu.

Tiirin liirin likkapaimen

Aja karjas näille maille.

Täälä on ruaho runsahaampi

Ja lehti leviämpi.

396. Tammela. HO 31 610. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Paimenlaulu.

Tirun lirun likkapaimen

Aja karjas tälle maalle,

Siälä heinä heikuttaa.

Mansikat makeammat,

5 Mustikat mustiammat,

Pualat punasemmat.

397. Tammela. Viherv. 272. 09.

Järvenpää. Joose Villberg, 29 v.

Kuullut pikkupoikana nyt 64-vuo-

tiaalta äidiltään samasta kylästä.

Vrt. seur. nr.

Kehtolaulu.

Myös käytetty paimenlauluna.

„Tirun, lirun, likkapaimen,

aja karjas tälle pualen.

Täälä on heinä heltehempi,

mansikka on makuisempi,

.5 pualama on punasempi,

mustikka mustempi."

398. Tammela. HO 31 402. 13.

Järvenpää. Eva Villberg, 68 v.

Paimenlaulu.

Tiirun liirun likkapaimen,

Aja karjas tälle pualen.

Täälä on heinä helteheempi.

Mansikka on makusempi,

.5 Pualama on punasempi,

Mustikka on mustempi.

399. Tammela. Aaltonen 183. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tirun lirun likkapaimen,

aja karjas näille maille.

Tääir on ruohot ruikusilla,

mansikatkin makiammat.

400. Tammela. HO 31 372. 13,

Ojanen. Kaisa Linka, 77 v.

Paimenlaulu.

Tiirun liirun likkapaimen,

Aja karjas tälle pualen.
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Täälä on ruaho ruikusempi,

Mansikkainen makiampi,

ä Pualamainen punasempi.

401. Tammela. HO 31 393. 13.

Porras. Tilda Gustafsson, 60 v.

Paimenlaulu.

Liirun liirun likkapaimen,

Aja karjas näille maille.

Täälä on ruaho ruikaa,

Täälä on heinä heikaa.

5 Täälä on mansikat makiat,

Täälä on pualamat punaiset.

402. Urjala. HO 1 1198. 15.

Urjalankylä. 75-v. ukko.

Tirun lirun poikapaimen,

aja karjas tänne puolen!

Täällä on likka heitukainen,

täällä puola purpulainen.

403. Sääksm. HO 20 41. 13.

Rirvala. Leilin Manta (Amanda

Led). 81 V.

Tutil^lutil^likkapaimen

ajak_karjas tällem^puale'

talikon heinä hempiämpi

mansikka makosempi

5 pualukka punasempi.

404. Sääksm. HO 24 1040. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Tuutin luutin likkapaimen

Aja karjas tallen pualen

Tääir on heinä heleämpi

Mansikk' ompi makosempi

5 Puala ompi punasempi.

405. Tyrväntö. HO 24 146. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Tyytyn lyytyn piikapaimen

Aja karjas tallen pualen

Tääir on heinä hempiämpi

Pualan lehti punasempi

ä Mansikka makosempi.

406. Tyrväntö. HO 24 400. 13.

Kirkonkylä. Henna Andersson, 80 v.,

ks. nr. 128.

Tyytyn lyytyn piikapaimen

Aja karjas tallen pualen

Tääir on mansikka makosempi

Pualan lehti punasempi.

407. Hattula. HO 24 27. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon-

emäntä, n. 60 V., synt. Vanajassa.

Ei muista kummassa pit. kuullut.

Paimenlaulu.

Tuurin luurin piikapaimen

Aja karjas tälle pualen

Tääir on ruaka runsahaampi

Mansikka makiampi

5 Pualanlehti punasempi

Heinänkorsi hempeheempi.
Näin lauloi poikapaimen piikapai-

menelle, jonka sitte myös piti jotain

vastanneen.

408. Hattula. HO 24 450. 13.

Rahko ila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tyytyn lyyryn tyttypaimen

Aja karjas tallen pualen

Tääir on puala punasempi

Mansikka makosempi.

409. Hattula. HO 24 368. 13.

Sikala. Selma Heino, 20 v.

Tuurin luurin piikapaimen

Aja karjas tälle pualen
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Tääir on marjoja makeita

Tääir on mansikat

:, Tääir on mustikat

410. Janakk. HO 1 443. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Tiirun liirun likkapaimen,

aja karjas näille maille,

siäl on puola punasempi,

mustikka muhertaa,

^ heinä hempeämpi,

ruoho runsahaampi.

411. Janakk. HO 1 481. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Annas-

tiina, 85 v. Asuu nyt Vanajan

Alimyllyn torpassa Harvialla.

Tuurin luurin poikapaimen,

aja karjas muille maille,

täällä heinät helottaa,

täällä ruoho ruikuttelee,

ö täällä on piikasia

kuin mailla mansikoita,

kerolla kukkasia.

412. Janakk. HO 24 1072. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Tuurin luurin piikapaimen

Aja karjas tallen pualen

Täälä ruahoo runsaammasti

Täälä mansikka makosempi

5 Täälä puala punasempi.

413. Loppi. HO I 179. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Tiirun liirun likkapaimen,

aja karjat tänne puolle,

täällä heinät heikoilee,

täällä puolanen punasempi,

13

5 mansikka makeempi,

mustikka mustempi.

414. Loppi. HO 1 276. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Tuurun luurun likkapai-

men,

aja karjas tälle maalle,

täällä ruohot ruikaileepi,

täällä heinät heikaileepi,

5 täällä piisku pinon rakoses.

415. Loppi. HO 1 247. 14.

Läynainen. Kustaa Ketonen. 32 v.

Tyytyn lyytyn piikapaimen,

aja karjas tänne pualen.

Siällä on ruohot runsaammat,

mansikatkin makeemmat,

5 puolukatkin punasemmat.

416. LoppL HO 1 96. 14.

Räyskäin . Miina Hilberg, 59 v.

Tirun lirun likkapaimen,

aja karjas tälle maalle.

Tääl on mansikat makiampia,

mustikat mustempia.

417. Loppi. HO 1 49. 13.

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Tirun, lirun likkapaimen,

aja karjas tänne pualen,

täällä on mustikat mustem-

mat,

mansikatkin makeammat.

5 Täällä ruohot heloittaa,

kukkasetkin kukoistaa.

418. Haiisj. HO 27 44. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.
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Tyytyn lyytyn piikapaimen

Aja karjas tälle puolen

Tääll on heinä hempeämpi

Tääll on mansikka makeampi

5 Tääll on puolakka punasempi.

419. Lammi. Rytkönen 1706. 95.

T. Valden, 40 v. Muistiinp. Sippo-

lan Hirv. k., jonne kertoja muut-

tanut Lammilta.

Sit se [= paimen] vielä laulo että:

Tuutuu tuutuu poikapaimen

Aja karjas tänne maille

Tääir on heinä hempeämpi

Mansikka makeampi,

5 Mustikka mukeampi,

Puolan poski punasempi.

420. Lammi. HO 1 613. 14.

Eliina Marjanen, 45 v. Muistiinp.

Tuuloksessa Pohjoisten kyL, jon-

ne kertoja on 15 v. sitten tullut

Lammilta.

Tuu tuu piikapaimen,

aja karjas näille maille!

Tääl on heinä hempeämpi,

mustikka on makeampi,

5 puolan lehti punasempi.

421. Lammi. HO 1 635. 14.

Kirkonkylä. Manta Kaivola, 70 v. (?)

Tuutun tuutun piikapaimen,

aja karjas tänne puolle,

tääl on mansikka makeampi,

puolan kylki punasempi.

422. Hauho. HO 29 23. 13.

Kokkila. Maija Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Tiirul,' liirul piika paimen.

aja karjas tälle maalle,

tääll on heinä hempeämpi,

mustikka on mustempi,

5 mansikka on makeampi

puolan kylki punasempi.

423: Hauho. HO 24 691. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tyylyn lyylyn piikapaimen

Aja karjas tallen maalien

Tääir on heinä hempiämpi

Pualan lehti punasempi

5 Mansikka makiampi.

424. Hauho. HO 24 906. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoen ky-

lässä.

Tuurun luurun piikapaimen

Käännä karjas tälle maalle

Tääir on heinä hempiämpi

Mansikka makiampi

5 Pual' on punasempi

Mustikka mustempi.

425. Hauho. HO 24 473. 13.

Lehtelä. Amalia fielenius, 68 v.

Tyytyn lyytyn piikapaimen

Aja karjas näille maille

Tääir on heinä hempiämpi

Ja mansikka on makosempi

5 Ja ruaho on runsahaampi.

426. Luopioin. HO 22 70. 13.

Tirun lirun likka paimen,

Aja karjas muille maille,

Sieir on heinä heleämpi,

Puolamarja punasempi.
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427. Padasj. HO 20 80. 15.

Kirkonkylä. Karoliina Valli, 85 v ,

itsellisen vaimo, ikänsä elänyt

Padasjoella.

Tuutii luutii likkapaimen

ajak karjas tällem maalle

tääll om maamme mansikai-

set

muittem maat om mustikaiset.

428. Padasj. HO 20 124. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

ja Riikka, 86 v. Ikänsä Padas-

joella eläneitä.

Liikul liikul likkapaimen

ajak karjas näillem maille

ilmav vitsav viukumata

rautaruoskar roikamata

5 nämät maat om mansikaiset

muitem maat mustikaiset.

429. Asikk. HO 1 732. 14.

Aurora Vilkman, 72 v. Muistiinp.

Kosken Etolassa, jonne kertoja

muutti Asikkalasta 16 v. sitten.

Tyytyn lyytyn piikapaimen,

aja karjas tälle maalle.

Siel on heinä hempeempi,

mansikka makeempi.

430. Asikk. HO I 837. 14.

Hillilä. Adolfina Hamberg, 50 v.

Tyytyn lyytyn piikapaimen

aja karjas näille maille!

Tääl on heinä heleämpi,

kauramaa on kaunihimpi.

431. Asikk. HO 1 838. 14.

Hillilä. Iita Erkintytär, 64 v.

Tiirun liirun likkapaimen

aja karjas näille maille.

Tääl on heinä heleämpi,

mustikka on mustosempi,

5 mansikka on makiampi.

432. Asikk. HO 1 747, 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin, 79 v.

Tyytyn, lyytyn piikapaimen,

aja karjas tälle puolle,

tiell on heinä hempiämpi,

mansikka makiampi.

433. Asikk. HO I 827. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Tiirun liirun likkapaimen,

aja karjas tälle maalle,

tiel on heinä heleämpi,

kasteruoho kaunihimpi.

434. Asikk. HO 1 784. 14.

Paakkola. Matilda Savola, 60 v.

Tuitu luitu piikapaimen,

aja tänne laitumelle karjas,

tääl on mansikka makeampi,

mustikka muikeampi,

5 puolan lehti punasempi.

435. Hollola. HO 1 963. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Pii, pii piikapaimen

aja karjas tälle maalle!

Siel on heinä heliämpi,

mansikka on makiampi,

5 mustikka on mukasempi.

436. Iitti. Hilden 34. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Tuur luttis karjan paimen.

Aja' karjas' tälle maalle,
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Tääl' on puolat puolipunai-

set,

Heinät tääl' on helpehessä,

r> Mustikat on mustemmalla,

Mansikat on makeimmalla.

437. Iitti. HO 32 19. 14-15.

Perheniemi.

Tyllin tyllin tyttöpaimen

Aja karjas näille maille

Tääl' on puolat punasemmat

Täällä marjat makeampii

r, Tääl' on heinä kellellänsä

Kastekors' on kallellansa

Aja lehmäs Leirin kankahalle

Lampaasi Latamäelle

Vuohes Kippakalliolle.

438. Heinola. Kekkonen 43. 13.

Tillin lillin likkapaimen,

aja karjas näille maille!

Tieir on lillikka lihavampi,

mansikka on makeampi,

ä puolukka on punasempi,

mustikka on mustempi.

Heinolan pit. Ks. nr. \\,

439. Sysmä. HO 30 27. 13.

Karilanmaa. Helmi Nuuttila, 33 v.

Tiirun, liirun likkapaimen

aja karjas näille maille.

Tääl' on marja mehuisempi,

puolan varsi punaisempi.

440. Sysmä. HO 30 110. 13.

Karilanmaa. Helmi Nuuttila, 33 v.

Tiirun, liirun likkapaimen,

aja karjas' näille maille.

Tääl' on marja mehuisempi.

Puolanvarsi punaisempi.

441. Hartola. HO 1 1 280. 13,

Amalia Heinonen.

Tiirun liirun likka paimen.

Aja karjas näille maille

Teäll on lillukka lihava,

puola punapurpurainen.

442. Jousa. Lilius 103. 88.

Tirul liru likkapaimen,

Aja karjas näille maille

Tääir on puolukka punai-

sempi.

Lillukka lihavampi,

5 Heinäkarva hempeämpi.

443. Luhanka. Halonen H. 13. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tiruliru likkapaimen,

aja karjas näille maille

Tääir on puolukka puna-

sempi

Mansikka makeampi.

444. Vehkaj. Äijälä E. 139. 96.

Riika Simontytär, 45 v.

Tiirul liirul likkapaimen,

aja karjas tälle maalle,

Tääir on puola punasempi,

tääl' on heinä hehkosempi,

5 tääl' on mansikka makonen,

mustikka sitäkin muikeroinen.

445. Kuorehv. HO 15 53. 13,

Lahdenkylä. Hanna Apilas, oppi-

nut Kuorehvedellä Pykälistön Rii-

kalta Jämsästä 1870-luvun alussa.
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Kehtolaulu.

Tuu, tuu tuttu paimen,

Ajas karjas tälle"^_niaille.

Tääir on mansikka makonen,

Puola sitä makosempi.

446. Jämsä. HO 12 102. (15.)

Roosa Rasimäki.

Tyryn lyryn tyttö paimen

Aja karjas näille maille

Täällä heinä hempiämpi

Täällä sara sakeampi

5 Mansikka makia marja

Puolukka punainen marja.

Erilaisia paimenlauluja.

447. Somern. Vlherv. 3344. 10.

Mikkelin päivän vietosta.

Paimenet lauloivat „mikkelihautaa"

polttaissaan

:

Torvella soittelen,

hellästi koittelen,

hei rallali lei

hei rallali lei.

(Laulua on ollut enemmän, mutta

kertoja ei muistanut enempää).

Koko yön olivat paimenet haudal-

laan polttamassa valkeata.

448. Haitilla. HO 24 362. 13.

Sikala. Selma Heino, 20 v.

Poika parka paimeneksi

Joutu tantereen talolle

Paimenlaukku olkapäällä

Kulki kera karjojen

5 Paimentorvee soitellen

Luikaten ja laulellen

Kuttu karjat kokohon

Iltasella talohon

Poika piäni pikkurainen

10 Vallan kuusivuatias

Soitti paimentorveensa

Lehmät tunsi torven äänen

Kulki kohti torvee

Vastaillen ammuu, ammuu
lö Pojaan torvi too too

Kuttu karjan kokoon.

449. Hauho. HO 24 615. 13.

Porras. Kalle Kannisto, 60 v.

Paista päivä paimenelle

Mut älä kalamiähelle.

Kalamiäs se kaloja saa,

Mutta paimen parka kuivan

leivän.

450. Asikk. HO 22 47. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Päiväist' paistaa, vettä sataa.

Silloin taivaass' kylvötään.

Kun äitini oli paimenessa toisten

lasten kanssa, sanoivat he aina näin,

kun aurinko paistoi sateen aikana.

451. Asikk. HO 30 100.

Kalkkinen.

Hei karja kotia hei!

13.

452. mu. HO 4 230. 14.

Kirkonkylä. „Söönperin Tassu",

66 V.

Paimenlaulu:

(toisii paimenii huulettiin).
"

Vanhalan Anni ja Annaliena,

Pekkoselän lerikki ja Jaakko-

enon leva,

Uutelan Samel ja Tolskan

Tanel,

Huhui, tulkai tänne!

453. Hartola. HO 4 165. 14.

Vaivaistalo. Sere Aatamintytär, 79 v.
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Ilta tulee, ilta tulee,

illallista itkemään,

aamiaista anomaan

siltä pahalta emännältä,

5 joka kivestä kakun tekee,

tapimella taputtelee,

jonka silakoita sisällä,

torakoita päällä puolen.

454. Hartola. Öfverling 224. 90.

Kirkkolan kylä.

Mäiikää lehmät mehtään

kaimolan^ nieme[e]n

Vieläkö Heikkini henkissä lie-

nee.

455. Hartola. HO 4 156. 14.

Vaivaistalo. Reetta Matintytär,

53 V.

Vieläkö ilo eleä

tuolla hongan koppelissa,

tervatuokkosen takana

!

456. Jämsä. HO 12 101. (15.)

Roosa Rasimäki.

Hoi kirjasta karjaan,

Tuonne tammimäkeen,

Siellä ilo elää,

Honka puun hoppelossa,

5 Koivupuun koppelossa.

Terva tuokkosen takana.

454. 1 Voi lukea myös: kaimalan.



KEHTOLAULUJA.

A. VANHAA SUOMALAISTA RUNO.
MITTAA NOUDATTAVAT

Hiiri meni metsään.

457. Somern. Vilierv. 792. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Mihenkäs menet hiirunen

raukka? —
Menen puita poimimaan,

Lohjan kirkon lonkaspuita,

Maarian kirkon malkapuita. —
5 Häntäs jos lonkaspuut kaa-

tuu?

—

Kapsatan katavan juureen. —
Häntäs, jos sun nälkä tullee?

—

Kalvan katavan juurii. —
Häntäs jos vattas paisuu? —

10 Tirkin torkin neulasilla. —
Häntäs sitt, jos verta vua-

taa? —
Voitelen voikkosell. —
Mistäs sit voikkost saat? —
Vanhan mummon vakkasest. —

15 Mistäs vanha mummo saa? —
Nuaren lehmän nisäst. —
Mistäs nuari lehmä saa? —
Ihanaisest mättääst. —
Misä on se mätäs? —

20 Vikatin sen keritti. —
Misäs on se vikatin? —
Kovasin sen kulutti. —

Misäs on se kovasin? —
Akanoihiin kätketty. —

25 Misä on ne akanat? —
Hiiri ne tuiske. —
Misä on se hiiri? —
Kannon alla kapsahti.

Misä on se kanto? —
30 Valkia sen poltti. —

Misä on se valkia? —
Vesi sen sammutti. —
Misä on vesi? —
Härkä sen ryyppäs. —

35 Misä on se härkä? —
Karhu sen mursi. —
Misä on se karhu? —
Miäs sen tappo. —
Misä on se miäs? —

40 Yhreksän meren takaan,

Silpjärvi kymmenees.

458. Somern. Viherv. 795. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Hiiri meni mettään

pikkanen rekonen hännäsä.

Kissa huusi kankareelta:

„mihes menet hiiri rauk-

ka?" —
5 „Menen puita poimimaan,

malkoja malasemmaan. —
Häntäs, jos puu päälles kaa-

tuu? -
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Kyll mä mahrun maan rak-

koon. —
Häntäs, jos vattas paisuu? —

10 Kyll mä tirkon tarkon neula-

sella. —
Häntäs, jos veri tullee? —
Kyll mä voitelen veikko-

sella. —
Mistäs saat sen voikkosen? —
Ihanaisest mättääst, —

15 Misäs on se ihanainen mä-

täs? —
Vikatin sen kulutti. —
Misäs on se vikatin? —
Kovasin sen kulutti. —
Misäs on se kovasin? —

20 Akanoihin se kätkettiin. —
Misäs on ne akanat? —
Lehmä ne ryyppäs. (?)

—
Misäs on se lehmä? -

Karhu sen tappo. —
25 Misäs on se karhu? —

Yhreksän meren takana,

Kilpijärvi kymmenes.

Joka hiiskahtaa

tai haaskahtaa,

30 revitään niin että

Valkoset luut loistaa.

Hiiri ei saanut nauraa, kun kissa

kysyi. Joka ensiksi nauroi, niin sen

kimppuun kaikki meni. Valkoset

luut loisti, silloin kun nauroi (ham-

paat näkyivät).

459. Somero. Tamminen V. 6. 13.

Vilhelmiina Fonsell, synt. 1850.

Miiistiinp. Salossa.

Hiiri meni mettä

Pikku kelkka päräs, kirves kel-

kas

1(1

lö

20

Katti istu kannon nokas

Kysy: mihinkäs menet?

Halkojani hakka, puitani pino,

Mutta, jos kaatu puu päälles?

Mene maan rako.

Mutta jos tule nälkä?

Kalvan kataja juuri.

Mutta, jos vattas paisu?

Tärpäsen neulasella.

Mutta, jos tekee kipeetä?

Voitelen voikkosella.

Mistä sitä voikkosta saat?

Vanhan ämmän vakasta.

Mistä sitä siilien tule?

Nuoren lehmän nunnusta.

Mistä sitä siihen tule?

Viheriästä metsästä.

Mistä sitä siihen tule?

Ihanasta auringosta.

460. Somero. HO 31 140. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

„Mihes menet hiiri raukka?"

„Menen puita poimimaan,

Lastujani latelemmaan."

„Häntäs jos puu kaatuu pääl-

les?"

5 „Kyll mä mahrun maan rak-

koon."

„Häntäs jos tullee nälkä?"

„Kyll mä kalvan katavan

juurta."

„Häntäs jos vattas paisuu?"

„Kyll mä puhkasen neula-

sella."

10 „Häntäs jos tullee veri?"

„Kyll minä voitelen voikko-

sella."
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„Mistäs saat sen veikkosen?"

«Vanhan ämmän vakkasesta."

„Misäs on sen vanhan äm-

män vakkanen?"

ir, „Nuaren lehmän tissisä."

„Misäs on sen nuaren leh-

män tissinen?"

„Kirkkaasa mättääsä."

„Misäs on se kirkas mätäs?"

„Vikatin sen leikkas."

•20 „Misäs on se vikatin?"

„Kovasin sen kulutti."

„Misäs on se kovasin?"

„Akaniin se kätkettiin."

„Misäs on ne akanat?"

25 »Hiiri ne tuiske."

„Misäs on se hiiri?"

„Kissa sen söi."

„Misäs on se kissa?"

„ Karhu sen söi."

30 „Misäs on se karhu?"

„ Seppä sen tappo."

„Misäs on se seppä?"

„Tauti sen tappo."

„Misäs on se tauti?"

35 „Yhreksän meren takan,

Kilpijärvi kymmeneis."

461. Somero. HO 31 25. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Hiirulainen mettään mennee
Pikku kelkka peräsä,

Pikku kirves kelkasa

Katti istu kannon pääsä.

5 Kysy: „mihes menet hiirulai-

. nen?

»Menen mettään puitani pin-

noomaan,

Halkojani hakkailemmaan."

„Häntäs kon puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä mä mahrun maan rak-

koon."

10 „Häntäs kun nälkä tullee?"

»Kyllä mä kalvan katavan-

juurta."

»Häntäs kun vattas paisuu?"

»Kyllä mä pistän neulasella."

»Häntäs kun veri tullee?"

15 »Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

»Mistäs sen voikkosen saat?"

»Vanhan mummun pytty-

sestä."

»Mistäs vanha mummu sen

saa?"

»Nuaresta lehmästä hehko-

sesta."

20 »Mistäs nuari lehmä sen saa?"

»Ihanasta mättähäästä,

Ja kauniin kukan nenästä."

462. Somero. HO 31 114. 13.

Kultela. Qustava Haapaniemi, 62 v.

Hiiri meni mettään

Pikkanen rekonen peräs,

Pikkanen kirvonen rees.

Tuli kissa kaliol vastaan.

5 »Mihes menet hiiro rukka?"

»Menen mettään puita poi-

miskelemaan,

Halkoja halaisemaan."

»Häntäs jos puu kaatuu pää-

läs?"

»Kyll mä maan rakkoon mah-

run."
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10 „Jos sun tulee nälkä?"

„Korskuttelen koivun juurii,

Karskuttelen katavan juurii."

„Jos sun vattas paisuu?"

«Neulasen sen neulasella."

lö „Jos se vuataa verta?"

„ Voitelen sen voikkosella."

„Mistäs sää sen voikkosen

saat?"

»Vanhan ämmän pyttösestä."

„Mistäs vanha ämmä sen

saa?"

20 „Nuaren lehmän nisäsestä."

„Mistäs nuari lehmä sen saa?"

„Ihanaisest mettäst."

„Misäs on se mettä?"

„Vikatin sen vivutti."

25 „Misäs on se vikatin?"

«Kovasin sen kulutti?"

„Misäs on se kovasin?"

„Akana-aittaan porttaal."

„Misäs on se akana-aitta?"

30 „Hiiri sen tuiskasi."

„Misäs on se hiiri?"

„Katti sen mursi."

„Misäs on se katti?"

„ Katti hyppäs kannon nok-

kaan."

35 „Misäs on se kanto?"

„Valkkia sen poltti."

„Misäs on se valkkia?"

„Vesi sen sammutti."

„Misäs on se vesi?"

40 „ Härkä sen ryyppäs."

„Misäs on se härkä?"

„Miäs sen tappo."

„Misäs on se miäs?"

„Tauti sen tappo."

45 »Misäs on se tauti?"

„Tauti hyppäs

yli yhreksän meren

Ja Kilpijärvi kymmeneis."

463. Somero. HO 31 119. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Tuuti lullaa tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit meille tulla?

Pitkin tiätä tiäsin tulla.

„Entäs jos tullee nälkä?"

5 »Kyllä mä kalvan katavan juu-

ria."

„Entäs jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä mä mahrun maan
alle."

„Entäs jos vattas paisuu?"

„Kyllä mä tiukon neulasella."

10 „Entäs jos veri vuataa?"

«Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

„Mistäs sää sen voikkosen

saat?"

„Vanhan ämmän vakkasesta."

«Mistäs vanha ämmä sen

saa?"

15 «Nuaren lehmän nisistä."

«Mistäs nuari lehmä sen saa?"

«Viheriäisest mättääst."

«Misäs on se mätäs?"

«Vikatin sen katkasi."

20 «Misäs on se vikatin?"

«Kovasin sen kulutti."

«Misäs on se kovasin?"

«Pahnoin se hukkus."

«Misäs on ne pahnat?"

I

25 «Hiiri ne tuiski."
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„Misäs on se hiiri?"

„ Katti sen tappo."

„Misäs on se katti?

„Kantoon se hyppäs."

30 »Misäs on se kanto?"

„Valkkia sen poltti."

„Misäs on se valkja?"

„Vesi sen sammutti."

„Misäs on se vesi?"

35 „ Härkä sen ryyppäs."

„Misäs on se härkä?"

„Karhu sen tappo."

„Misäs on se karhu?"

„Kyttä sen ampu."

40 „Misäs on se kyttä?"

„Yhreksän meren takan

Ja Kilpijärvi kymmenes."

464. Somero. HO 31 172. 13.

Sylvänän kylä. Loviisa Jaakkola

65 V.

Tii tii tihane(n),

Vakalintu varpune(n),

Kusas sinun pesäs on?

Pellonpääs petäjäs,

5 Kuuses katavas.

„Mihes hiiri menet?"

„Puita huimimaan,

Halkoi halaisemmaan."

„Häntäs jos puu päälles kaa-

tuu?"

10 »Kyllä menen katavan alle."

„Häntäs jos tullee nälkä?"

„Kyll mä karrutan katavan-

juurta."

»Häntäs jos vattas paisuu?"

„Kyll mä tikon neulasilla."

15 „Häntäs jos veri vuataa?"

„Kyll mä voitelen voikko-

sella."

„Mistäs saat sen voikkosen?"

„Vanhan ämmän vakkasesta."

„Mistäs vanha ämmä sen

saa?"

20 „Nuaren lehmän vattan alta."

„Mistäs nuari lehmä sen

saa?"

„Mättään päästä,

Mättään päästä."

465. Ypäjä. HO 25 13. 10.

Levä. Kristiina Salonen, 60 v.

Pikku hiiri.

Mihes menet pikkanen hiiri

pikkasen kelkkas kanssa?

— Menen puitani purkamaan,

hakojani hakkaamaan. —
5 —Häntäs jos kaatuu puu pääl-

les

— Kyllä mä mahdun maan

rakoon.

— Häntäs jos tulee nälkä. —
— Kyllä mä pistän neula-

sella. —
-- Häntäs jos tullee veri?

—

10 — Kyllä mä voitelen voikko-

sella. —
— Mistäs sen voikkosen luu-

let saavas?

— Vanhan ämmän vakka-

sesta. —
— Mistäs vanha ämmä saa?

— Nuoren lehmän tissistä?

15 — Mistäs nuori lehmä saa?—
— Niityltä keltasen kukkasen
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466. Jokioin. Viherv. 298. 09.

Latovainio. Miina Juhola, 70 v.

Kuulait pikkutyttönä äidiltään.

Hiiri meni mettään

tinakelkka hännäsä.

Kissa istu kannon pääsä.

Kysy: „mihis menet?" —
5 „Menen puitani poimimaan,

ison tammen tappamaan." —
„Jos puu kaatuu päälles?" —
„Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

467. Jokioin. Aaltonen 76. 13.

Minkiö. Vilhelm Leskensaari, 90 v.

Hiiri meni mettään.

— Mihes menet hiiri parka?

Menen puitani punimaan,

honkiani halkelemmaan.

5 — Hans jos puu päälles kaa-

tuu?

Kyllä mä mahrun maan rak-

koon.

— Hans jos nälkä tullee.

Kyllä mä karrutan katavan

juuria.

— Hans jos vattas paisuu.

10 Kyllä voitelen voikkosella.

Mistäs voikkosen saat?

Lehmän tissisistä.

468. Jokioin. Viherv. 480. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikkalan

kylässä.

Hiirulainen mettään meni

pikku kelkkanen peräsä,

pikku' kirves kelkkasesa.

Minä kysyn: „ minkäs me-

net?" —
.Menen puitani pinnoomaan,

halkojani hakkaamaan." —
,Häntäs, jos puu päälles kaa-

tuu"?

, Kyllä livahran maan rak-

koon". —
.Häntäs, jos nälkä tullee?" —

10 „Kyllä kalvan katavan juur-

ta." —
„ Häntäs, jos vattas paisuu ?"—
, Kyllä nirkon neulasella." —
, Häntäs, jos veri tullee?"

, Kyllä voitelen voikkosel-

la." —
15 »Mistäs sitä voikkosta

saat?" —
„Vanhan ämmän vakkases-

ta." —
, Mistäs vanha ämmä saa?" —
,Nuaren lehmän nunnuses-

ta."

, Mistäs nuari lehmä saa?" —
20 «Vihannasta mättähäästä." —

, Mistä vihanta mätäs saa?" —
.Pilvisestä pisarasta." —
, Mistäs pilvinen pisara

saa?" —
»Jumalan käsien raosta." —

469. Jokioin. Viherv. 296. 09.

Vaulammin kylä. Sofia Merihelmi,

47 V. Muistiinp. Forssassa.

Pikku hiirulainen meni met-

tään

pikku kelkkanen peräsä,

kirves oli kelkkasesa.
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Katti istu kannon pääsä,

.-, kysy pikku hiirulaiselta:

„mihes menet hiirulainen?" —
„Menen mettään puitani hak-

kaan." -

„Häntäs si', jos puu päälles

kaatuu?" —
„Menen maan rakkoon." —

10 „Häntäs si', jos nälkä tul-

lee?" -
„Kaverran katavan juurta." --

„Häntäs si', jos vattas pai-

suu?" —
„Pistelen neulasilla." —
„Häntäs si', jos veri tul-

lee?" —
15 „Voitelen voikkosella." —

„Mistäs sitä voikkoa saat?" —
„Vanhan ämmän vakka-

sesta." --

„Mistäs vanha ämmä saa?" —
„Helevästä heinän päästä." —

20 „Mistäs helevä heinä saa?" —
„Kirkkahasta pilvestä."

470. Tammela. HO 31 504. 13.

Linikkala. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena Jokioisten Rehti-

jarven kylässä.

Hiirulainen mettään mennee

Pikku kelkkanen peräsä,

Pikku kirves kelkkasesa.

Minä kysyn: „minkäs me-

net?"

ö »Menen puitani pinnoomaan,

Halkojani hakkaamaan."

„Häntäs jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä livahran maan rak-

koon."

„Häntäs jos nälkä tullee?"

10 «Kyllä kalvan katavan juurta."

„Häntäs jos vattas paisuu?"

„Kyllä nirkon neulasella."

„Häntäs jos veri tullee?"

. „Kyllä voitelen voikkosella."

15 «Mistäs sitä voikkosta saat?"

«Vanhan ämmän vakkasesta."

»Mistäs vanha ämmä saa?"

,,Nuaren lehmän nunnusesta."

„Mistäs nuari lehmä saa?"

20 «Vihannasta mättähäästä."

«Mistäs vihanta mätäs saa?"

»Pilvisestä pisarasta."

»Mistäs pilvinen pisara saa?"

»Jumalan kätten raosta."

471. Tammela. Aaltonen 31. 12.

Kehtolaulu.

Hiiri mettään mennee

pikku kelkka peräsä,

pikku kirves kelkkasesa.

Kissa tuli vastaan,

5 (Katti istui kannon nenäs')

kysyi minkäs menet?

»Puitani pujoon (pinnoon),

halkojani hakkaan."

— Jos puu päälles kaatuu?

10 »Sittekun puu päällen kaa-

tuu,

mankahran mä maan rakkoon.

Sittekun nälkä tullee,

karruttelen (kalveskelen) kata-

van juurii."

— Mutta jos vattas paisuu?

i.ö »Sittenkun vattan paisuu,
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pistelen neulasilla.

Sittenkun veri tullee,

voitelen veikkosella."

— Mistäs sitä voita saa?

20 „Vanhan ämmän pyttysestä"

— Mistäs vanha ämmä saa?

„Nuoren lehmän mammo-
sesta."

— Mistäs nuori lehmä saa?

„Heinistä kun maassa kas-

vaa"

•25 — Mistäs heinät tullee?

„Jumala kasvun antaa."

472. Tammela. HO 24 126. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Härkä tuli vastaan

5 Minkäs sinä menet

Puitani pinoilemaan

Halkojani hakkailemaan

Jos kirves sattuu jalkaas

Minä voitelen voikkosella

10 Mistäs voita saat

Muarin kirnusta

Mistäs sitä muarin kirnuun

tulee

Nuaren lehmän nännäsestä

Mistä sitä nuaren lehmän nän-

näseen tulee

15 Vihriäisestä mahosta

Mistäs sitä ruahoon tulee

Viikatteella niitetään

Mistäs se viikate tulee

Seppä tekee

473. Tammela. HO 31 231. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen peräsä,

Pikku kirves kelkkasesa.

Katti istu kannon pääsä.

5 Sano: „Mihes menet hiiri

parka?"

„Menen puitani punimaan,

Halkojani halkelemmaan."

„Häns kun puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyll mä mahrun maan rak-

kon."

10 „Häns kun tullee nälkä?"

„Kyllä mä karrutan katavan

juurta."

„Häns kun vattas paisuu?"

„Kyllä mä tikotan neulasella."

„Häns kun tullee veri?"

15 „Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

„Mistä hiiri voita saa?"

„Vanhan ämmän vakkasesta."

„Mistä vanha ämmä saapi?"

«Nuaren lehmän nisistä."

20 „Mistä nuari lehmä saapi?"

«Ihanalta mättähäältä,

Kaunihin kanervan nenästä."

474. Tammela. HO 31 346. 13.

Hykkilä. Jiistina Heikkilä, 92 v.

Hiirulainen mettään mennee

Pikku kelkkanen peräsä,

Pikku kirves kelkkasesa.

„Mihes menet hiirulainen?"

5 „Menen mettään puitani hak-

kaamaan."
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„Häns sik_kon puu päälles

kaatuu?"

„Kyllä minä siältä poijes pää-

sen."

„Häns sik^kon nälkä tullee?"

„Kyllä mä kalvan katavan

juurta."

10 „Häns sik_kon vattas pai-

suu?"

„Kyllä mä pilhon neulasilla."

„Häns sik_kon veri tullee?"

„Kyllä minä voitelen veikko-

sella."

«Mistäs sitä voikkosta saat?"

lö „Nuaren emännän pyttyses-

tä."

„Mistäs nuari emäntä sitä

saa?,,

„Nuaren lehmän tissisestä."

»Mistäs nuari lehmä saa?"

„Nuaren herran penturoista

syä ruahoo."

475. Tammela. HO 31 366. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

Hiiri meni hyssytteli

Pikkunen kelkkasa hännäsä.

Kissa tuli vastaan.

Kysy: „mihis nyt menet?"

5 „Menen puitani tuattelem-

maan,

Lastujani latelemmaan."

„Häntäs jos kaatuu puu pääl-

les?"

»Kyllä mä menen maan alle."

»Häntäs jos tullee nälkä?"

10 „Kyllä minä karrustelen kata-

van juuria."

„Häntäs jos vattas paisuu?"

„Kyllä mä pistelen neula-

silla."

„Häntäs jos tullee veri?"

„Kyllä minä voitelen veikko-

sella."

15 „Mistäs sinä voikkoo saat?"

„Nuaren lehmän nunnusista,

Vanhan akan vakkasesta."

476. Tammela. Viherv. 295. 09.

Järvenpää. Eevastiina Villberg,

64 V.

„Piäni hiiri mettään men-

nee,

piäni kelkka peräsä,

piäni kirves kelkkasesa.

„Mihis menet pikkuhiiri?" —
5 ,,Menen mettään puitani pu-

kelemmaan,

halkojani hakkailemmaan."

„Häns, jos puu päälles kaa-

tuu?" —
„Kyllä rnä vaivun maan al-

le." —
„Häns, jos nälkä tullee?" —

10 „Kyllä mä kalvan katavan

juuria." —
„Häns, jos vattas paisuu?" —
„Kyllä mä tirpin tärpin neula-

silla." —
„Häntäs, jos veri tullee?" —
„Kyllä mä voitelen veikko-

sella." —
15 „Mistäs sitä voikkosta

saat?" —
„Vanhan ämmän pyttyses-

tä." —
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„Mistäs vanha ämmä sitä

saa?" —
„Nuaren lehmän nunnusis-

ta." —
„Mistäs nuari lehmä sitä

saa?" —
20 «Ihanasta mättäästä."

477. Tammela. Viherv. 299. 09.

Kaiikijärvi. Serafiina Valtonen.

40 V.

Hiiri mettään menevi

piäni kirves kelkkasesa.

Kissa aitalta kysyvi

:

„mihis sie menet hiiri par-

ka?" —
ö »Menen puita purkamahan,

aitaksia särkemähän." —
„Entäpä puu päällesi kaa-

tuu?" —
„Minä juaksen juuren alle." —
„Entä nälkä näppäsevi?" —

10 „Minä pistän neulasella." —
„Entä verta vuatasepi?" —
„Minä voitan voisulalla." —
„Mistä hiiri voita saapi?" —
„Nuaren lehmän nännisis-

tä." —
15 „Mistä nuari lehmä saapi?" —

„ Hellästä heinän päästä,

kauni[i]n kanervan juuresta."

478. Tammela. Aaltonen 188. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Hiiri meni mettään,

pieni kelkka peräsä,

pieni kirves kelkkasesa.

Kissa aitalta kysyi.

5 — Mihes menet hiiri parka?

„Puitani purkamaan,

airaksia särkemään."

— Jos puu päälles kaatuu?

„Minä juoksen puun alle."

10 — Ehkä nälkä näppäseepi?

„Syömpä koivun kuoruksia."

— Ehkä puutuu vattas?

„Minä voitelen voikkosella."

— Mistäs sitä voikkosta saat?

ir, „Nuoren lehmän nennusista."

— Mistäs nuori lehmä sitä

saa?

„Heleän heinän päästä,

Keltasen kukan nenästä."

479. Tammela. Aaltonen 209. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Hiiri meni mettään,

pikkanen kelkka peräsä.

Tuli kissa vastaan.

- Mihes menet kissa pieni?

5 „Puitani pinnoon,

halkojani hakkaan."

— Häntäs jos nälkä tullee?

„Kyllä mä karrutan katavan

juuria.

— Häntäs jos vattas paisuu?

10 „Kyllä mä tikon neulasella."

— Häntäs jos veri tullee?

„ Kyllä voitelen voikkosella."

— Mistäs sitä voikkosta saat?

„Vanhan ämmän pyttysestä.

15 — Mistäs vanha ämmä saa?

„Nuoren lehmän nunnusesta.

— Mistäs nuori lehmä sitä

saa?

«Ihanasta mättähäästä."



Hiiri meni metsään. 209

— Mistäs ihana mätäs sitä

saa?

•20 Taivahan isän taskusta.

480. Tammela. Aaltonen 211. 13.

Kaukola. Miina Yrjölä, 82 v.

Hiirulainen meni mettään.

— Mihes menet pikku hiiru-

lainen?

„Puitani toimittelemaan,

halkojani halkeleen."

-, — Hans kun puu päälles kaa-

tuu?

„Kyllä mä menen maan rak-

koon.

— Hans kun nälkä tullee?

„Kyllä kalvan katajan juuria,

Koputtelen koivun kuorta."

10 — Hans kun vattas paisuu?

— »Kyllä mä tirkon neula-

silla."

— Hans kun veri tullee?

„Kyllä mä voitelen voikko-

sella.

— Mistäs sitä voikkosta saat?

lö „Vanhan ämmän vakkasesta."

— Mistäs vanha ämmä sitä

saa?

„Nuoren lehmän nunnisista."

— Mistäs nuori lehmä sitä

saa?

„Pilvipertun tyttäriltä.

481. Tammela. Aaltonen 213. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Vester-

lund, 68 V.

Hiirulainen meni mettään,

pikkunen kelkka peräsä,

pikkunen kirves kelkkasesa.

14

Kissa kysy: mihes menet?

.5 „Menen puitani pinnoon,

halkojani hakkaan."

— Häntäs jos puu päälles

kaatuu?

„Kyllä mä mahrun maan rak-

koon"

— Häntäs jos nälkä tullee?

10 »Kyllä mä kalvan katavan

juurta."

— Häntäs jos vattas paisuu?

„Kyllä mä pistelen neula-

silla.

— Häntäs jos veri tullee?

„Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

15 — Mistäs sen voin saat?

„Nuoren lehmän tissisestä,

vanhan ämmän vakkasesta."

482. Tammela. Aaltonen 235. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Vester-

lund, 68 V.

Hiiri meni mettään,

pikku kelkka peräsä,

pikku kirves kelkkasesa.

— Mihes menet pikku liru-

lainen?

5 „Puitani pukemaan,

halkojani halkasemmaan."
-— Hans jos puu päälles kaa-

tuu?

„Kyllä juoksen juuren alle"

— Mistäs saapi voikkoset?

10 „Nuoren lehmän tissisestä."

— Mistäs saapi nuoret leh-

mät?

„Kyllä isä antaa."
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— Mistäs isälle lahjoja an-

nat?

483. Tammela. HO 31 310. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Hiiri meni mettään

Piäni kelkkanen peräsä,

Piäni kirves kelkkasesa.

Kissa aitalta kysyvi:

ö „Mihes sä menet hiirulainen?"

„Menen mettään puitani pur-

kamaan

Aitaksia särkemään."

„Entäpä puu päälles kaa-

tuu?"

„Minä juaksen juuren alle."

10 „Entä nälkä näppäseevi?"

„Syän puun kuarusia."

„Entä turpuvi mahasi?"

„Mä pistän neulasella."

„Entä kivistelevi?"

15 „Minä voitan voisulalla."

„Mistä hiiri voita saapi?"

„Vanhan ämmän pyttysestä."

„Mistä vanha ämmä voita

saapi?"

„Nuaren lehmän nännisistä."

20 „Mistä nuari lehmä saapi?"

„Kaunihin kanervan päästä,

Keltasen kukan nenästä."

484. Tammela. HO 31 567. 13.

Kiihala. Sandra Mikkola, 24 v.

Hiiri mettään menevi,

Piäni kelkka peräsä,

Piäni. kirves kelkkasesa.

Kissa airalta kysyvi:

5 „Mihes menet hiiri parka?"

»Menen puitani purkamaan,

Airaksiani kaatamaan."

„Entä jos kaatuu puu pääl-

les?"

„Minä juaksen juuren alle."

10 „Entä jos nälkä näppäsee?"

„Minä kaivan koivun kuaru-

sia."

„Jos turpuu vattas?"

„Minä voitelen voikkosella."

„Mistäs hiiri voita saapi?"

ir. »Vanhan ämmän vakkasesta."

»Mistäs vanha ämmä saa?"

»Nuaren lehmän nännisistä."

»Mistäs nuari lehmä saapi?"

»Heleän heinän päästä,

20 Keltasen kukan nokasta."

485. Tammela. Vlherv. 297. 09.

Lankaan kylä. Serafiina Viher-

vaara, 71 V. Muistiinp. Tamme-

lan Forssassa.

Hiiri mettään menevi

piäni kirves kelkkasesa.

Kissa aitalta kysyvi:

»Mihin siä menet hiiri par-

ka?" —
-, »Lähren puitani purkamaan,

airaksia särkemään." —
»Entäpä, jos puu päälles kaa-

tuu?" —
»Minä juaksen juuren alle." —

. »Entä, jos nälkä näppä-

!

see? —
' 10 »Syän mä koivun kuarusia." —

»Entä, jos turpoo mahasi?" -

»Minä pistän neulasella." —
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„Entä, jos verta vuataapi?" —
„Kyllä voitelen voikkusel-

la." —
1.^ „Mistä hiiri voita saapi?" —

„Vanhan ämmän vakkasesta,

nuaren lehmän nännisistä." —
„Mistä nuari lehmä saapi?" —
„Helevän heinän päästä,

20 keltasen kukan nenästä,

kaunihin kanervan päästä."

486. Tammela, HO 31 200. 13.

Susikkaan kylä. Karolina Sarin,

74 V.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen peräsä,

Pikku kirves kelkkasesa.

Kissa kysy ailan päältä:

n „Mihes menet hiirulainen?"

„Menen puitani purkamaan,

Ailaksia hakkaamaan."

„Mutta jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Minä juaksen juuren alle."

in „Mutta jos nälkä näppä-

see?"

„Minä karrutan katavan juur-

ta."

„Mutta jos vattas paisuu?"

„Minä pistän neulasella."

„Jos veri vuataa?"

lö »Voitelen voikkosella."

„Mistäs hiiri parka voita saa?"

„Vanhan mummun pytty-

sestä."

„Mistäs vanha mummu saa?"

„Nuaren lehmän tissisestä."

•20 „Mistäs nuari lehmä saa?"

„Kauniin kukan nokasta

Ja kanervan päästä."

487. Humppila. HO 10 33. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nautila, synt. 1836.

Hiiri meni mettään.

Pikku kelkka perässä

ja pikkukirves kelk[k]asessa.

Joku kysyi (hiireltä)

5 Mihis menet

Menen puitani pukimaan.

Halkojani halimaan.

Entäs kun nälkä tullee?

Kyllä mä kalvan katavan

juurta.

10 Entäs jos vattas paisuu.

Kyllä mä tikon neulasilla.

Entäs jos veri tullee.

Kyllä mä voitelen voikko-

sella.

488. Humppila. HO 31 435. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen, 58 v.

Kehtolaulu.

„Mihes menet pikkuhiiri,

Pikku kelkkanen peräsä,

Pikku kirves kelkkasesa?"

„Menen puitani pukimaan.

ö Halkojani hakkailemmaan."

„Häntäs jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä mä mahrun maan alle."

„Häntäs jos tullee nälkä?"

„Kyllä mä kalvan katajan

juurta."

10 „Häntäs jos vattas paisuu?"

„Kyllä mä tikon neulasella."

„Häntäs jos tullee veri?"
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„ Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

„Mistäs tulee voikkonen?"

15 „Nuaren lehmän nännisistä,

Vanhan lehmän mammisista."

489. Urjala. Perho 14. 07.

Hiiri meni mettään

Pikkunen kelkkanem ^perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti airalta kysyy

ö Minkäs menep_pikku hiiri

Menem_puitani purkamaa'

Airaksiani halkomaa'

Mutta jos puu päälles kaatuu

Kyllä mä juoksei^juuren alle

10 Mutta jos nälkä näppäsevi

Kyllä mä kalvan katajai^

juurta

Mutta jos vattas paisuu

Kyllä mä kronkin neulasella

Mutta jos verta vuataa

15 Kyllä mä voitelev^^voikko-

sella.

Mistäs hiiri voita saapi

Vanham_mummov^vakka-
sesta

Mistäs vanha mummo vakka-

seensas^saa

Nuarel_lehmän nännäsestä

20 Mistäs nuari lehmä nännä-

seensäs^saa

Heleästä heinäm^päästä

Kauniin kanerval^lalvasta

Keltasen kukan nenästä.

490. Sääksm. SMMY: Reinhol-

min kok. 99 31

.

10

15

20

25

Hiiri.

Pikku hiiri mettään menee,

Pikku kelkkanen perässä,

Pikku kirves kelkkasessa.

Katti istuu kannon päässä

kysyy:

„Mihinkä menet, hiiriläinen?"

Käyn puitani pujomaan (pi-

noon)

Halkoja(ni) hakka[a]maan.

Entäs kun puu päälles' kaa-

tuu?

Kyllä mahdun maan rakkoon.

Entäs kun nälkä tulee?

Kyllä kalvan katajan juuria,

Koputtelen koivun juuria.

Entäs kun vattas' paisuu?

Kyllä tärpin neulasilla.

Entäs kun veri tulee?
'

Kyllä voitelen voikkosella.

Mistästä voikkosta saat?

nuoren lehmän nunnusesta.

Mistästä nuori lehmä saapi?

vihantaasta mättähästä.

Mistäs vihanta mätäs saa?

Pilviköykän tyttäriltä.

Mistä Pilviköykän tyttäret sitä

saa?

Jesuksen oikean kärfienen ta-

kaa.

Runoon on tehty seuraavat lyijy-

kynäkorjaukset

:

1. [P. h. m. men]i

4. [K. i. k. pää]ll[ä]

7. [K. p. pujjoilemaan

8. [Sulkuhaat poistettu]

12. [K. k. k. juurjt[a]

18. [M.] sinä |v. s.]
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18 a. Vanhan ämmän vakkasesta

21. [vihan]Az[a5/a m.]

491. Sääksm. HO 20 6. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

itsell., 71 V., ks. MT 1 1 161.

Hlri meni mettam^
pikkuneTi^kelkkanem^peräs-

sä

pikkuneri^kirves kelkkasessa

mutta jos pu palles katu.

492. Sääksm. HO 24 829. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika", 85 v.

Hiiri meni mettään

Pikkunen kelkkanen perässä

Kirvyläinen kelkkasessa

Minkäs menet hiiri raukka

5 Tänne käyn puitani pinoile-

maan
Halkojani hakkailemaan

Mutta jos pino päälles kaa-

tuu

Kyllä mahrun maan rakoon

Katti istu kannon päässä

10 Valkonen orava suussa.

493. Sääksm. HO 24 1019. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.'

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

5 Kysy: Minkäs ny menet

Menen tänne puitani pinoo-

maan
Ja hakkailemaan

Mutta jos puu päälles kaa-

tuu

Kyllän puikahran pinon ra-

koon

10 Mutta jos vattas paisuu

Kyllä mä tärpin neulasella

Mutta jos veri tulee

Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voita saat

15 Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs sitä vanha ämmä saa

Nuaren lehmän nunnusista

Mistäs nuari lehmä sitä saa

Vihannasta mättähäästä.

494. Sääksm. HO 20 32. 13.

Rirvala. Leilin Mania {Amanda

Led), 81 V.

Hiri meni mettan

pikku kelkkanem_,perässä

pikku kirves kelkkasessa

katti istu kannom^passä

5 kiisii mii]käs menet hiruläi-

nen

tännek^käun mettan

halkojani hakkaileman

puitani pinoileman

mutta jos pii palles katu

10 kulläm^puikahram_pinor_

rakkon

mutta jos sun nälkä tulle

kullä-q ^kalvari _katajaj^jurta

mutta jos suv^vattas paisti

kullan tärpin neulasella

15 mutta jos veri tulle

kullä vokelev^voikkosella

mistäs sitä voikkosta sat

vanhan ämmäm^piittusestä
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mistäs sitä vanhan ämmäm^
piittiisen tule

•20 nuarel_lehmän nunnusesta.

495. Sääksm. HO 20 21. 13.

Ylöjoki. Miltin vaimo, n. 70 v.,

synt. Akaan Knrisjarvella, mutta

jo 50 vuotta elänyt miehensä

kanssa Sääksmäessä.

Hiri mettäm^menne
pikku kelkkanem_perässä

pikku kirves kelkkasessa

katti istu kannom^passä

D kiisti mirikäs niim^menet hi-

runen

menem_puitani pinoilen

halkojani hakkailen

entäs jos pii palles katu

kijllä mahrum^mär^rakkön
10 entäs jos nälkä tuTle

kiillä kalvaii^katajaj^jurta

entäs jos vattas paisiJ

kullä tärpin neulasilla

entäs jos veri tule

15 kiillä voitelev^voikkosella

mistäs sitä voita sat

vanhan ämmäv_vakkasesta

mistäs sitä vanha ämmä sa

nuarel^lehmän nunnusesta

20 mistäs sitä nuari lehmä sä

vihannasta mättähästä

pilvipouran tuttäreltä.

496. Tyrväntö. HO 24 735. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Hiiri meni mettään

Piäni kelkkanen perässä

Piäni kirves kelkkasessa

Tuli katti kaupunkista

5 Kysy: Minkäs menet hiiri

rukka

Menen puitani pinoomaan

Airaksia halkomaan

Mutta jos puu päälles kaa-

tuu

Kyllän mahrun maan rakoon

10 Mutta jos nälkäs tulee

Kyllän kalvan puun juurta

Mutta jos vattas paisuu

Kyllän puhkasen neulasella

Mutta jos veri tulee

15 Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan ämmän pyttysestä.

497. Tyrväntö. HO 24 749. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Hiiri meni mettään

Katti tuli vastaan

Kysy: Minkäs menet

Tänne menen mettään

5 Puitani pinoilemaan

Halkojani hakkailemaan

Mutta jos puu päälles kaatuu

Kyllämähän mahrun maan
rakoon

Mutta jos nälkäs tulee

10 Kyllämähän kalvan katajan

juurta

Mutta jos vattas paisuu

Kyllämähän närpin neulasilla

Mutta jos verta tulee

Kyllämähän voitelen voikko-

sella

15 Mistäs sitä voita saat

Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs sitä vanha ämmä saapi
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Nuaren lehmän nunnusista

Mistäs nuari lehmä saapi

•io Vihannan mätiähän päästä.

498. Tyrväntö. HO 24 384. 13.

Kirkonkylä. ..Rajakorven Henna"
(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Mmitta-

niit 19-v. Tyrväntöön.

Pikku hiiri mettään menee

Pikku kelkkanen perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

5 Kysy: minkäs menet pikku

hiiryläinen

Tänne menen puitani pinoi-

lemaan

Halkojani hakkailemaan

Mutta jos puu päälles kaatuu

Kyllän mahrun maan ale

10 Mutta jos nälkä tulee

Kyllän kalvan katajan juurta

Mutta jos vattas paisuu

Kyllän lärpln neulasilla

Mutta jos veri tulee

15 Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan ämmän vakkasesta

Mistäs vanha ämmä saa

Nuaren lehmän nunnusesta

20 Mistäs nuari lehmä saa

Vihannasta mättähäästä

Mistäs vihanta mätäs saa

Pilvipoukan tyttäriltä.

499. Tyrväntö. HO 24 774. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Hiiri mettään menevi

Pikku kelkkanen perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti airalta kysyvi

5 Minkäs menet hiiryläinen ^

Puitani pukomaan
Halkojani hakkaamaan

Mutta jos puu päälles kaatuu

Kyllä mahrun maan rakoon

10 Mutta jos nälkä tulevi

Kalvan katajan juurta

Mutta jos mahas turpoopi

Raapin neulasilla

Mutta jos haavat kirveleepi

15 Voitelen voikkosella

Mistäs voita saat

Nuaren lehmän nunnusesta

Ja vanhan ämmän vakkasesta.

500. Tyrväntö. HO 24 810. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

Kysy: minkäs menet hiiry-

läinen

5 Mettään menen puitani pi-

noon

Hakojani hakkailemaan

Entä jos puu päälles kaatuu

Minä juaksen juuren ale

Entä jos nälkäs tulee

10 Minä kalvan katajan juurta

Entä jos vattas paisuu

Minä tärpin neulasilla

Entä jos veri tulee

I

Minä voitelen voikkosella
I

15 Mistäs hiiri voita saa

Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs vanha ämmä saa
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Nuaren lehmän nännäsistä

Mistäs nuari lehmä saa

3« Vihannasta mättähäästä.

501. Hattula. Salo 196. 13.

Kustaa Rajala, 77 v.

Hiiri mettään menee,

Pikku kelkkanen perässä,

Pikku kirves kelkkasessa.

Katti kannolla kyselee:

5 Minkäs menet hiiryläinen?

Menen mettään puitani pi-

noon,

Halkojani hakkaan.

Entä jos nälkä tulee?

Kyllän kalvan katajan juurta,

10 Entä jos vattas paisuu?

Kyllän tärpin neulasilla.

Entä jos verta tulee?

Kyllä mä voitelen voikkosella.

Mistäs sitä voikkosta saat?

15 Vanhan ämmän vakkasesta.

Mistäs vanha ämmä sai?

Nuaren lehmän nunnusesta.

Mistäs nuari lehmä sai?

Vihannasta mättähästä.

20 Mistäs vihanta mätäs sai?

Jessukselta runsahalta.

502. Hattula. Salo 217. 12.

Vihtori Mäki, 67 v.

Hiiri meni mettään

Pieni kelkka perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

5 Kysy: minkäs menet hiiryläi-

nen

Menen mettään puitani pinoi-

lemaan

I

Halkojani hakkailemaan

Entä kun puu päälles kaatuu

Kyllän mahrun maan rakoon

10 Entä kun nälkä tulee

Kyllän kalvan katajan juurta

Entä kun vattas paisuu

Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sinä voita saat

15 Vanhan ämmän vakkasesta

Mistäs vanha ämmä saa

Nuoren lehmän nunnusesta

Mistäs nuori lehmä saa

Vihannasta mättähäästä

•20 Heleästä heinän päästä.

503. Hattula. Salo 599. 14.

Oskari Enkvist, 14 v.

Hiiri meni mettään,

Pikku kirves kelkkasessa.

Katti kattelee kannon päältä

ja sanoo:

Minkäs menet, hiiri rukka?

5 Mettähän menen mä poloi-

nen,

Korpehen kovaosainen,

Puitani pinoomaan,

Halkojani hakkaamaan.

Entäs puu päälles kaatuu?

10 Koen mennä maan rakohon.

Entäs vattas paisuu pahaksi?

Puhkaisen mä puikkosella,

Tärähytän tähkäsellä.

Entäs kun veri tulevi?

15 Veren tullakin pitävi.

Sihen loppu hiiren virsi,

Katkesi katin tarina.

504. Hattula. Salo 604.

Lyyli Kuusinen, 13 v.

14.
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Hiiri mettähän menevi,

Pikku kelkkanen perässä,

Katti istu kannon päällä,

Kysyvi: Minkäs menet?

5 Menen puitani hakkaan,

Halkojani pinoon.

Entäs puu päälles kaatuu?

Juoksen maan rakoon.

Entäs jos nälkäs tulevi?

10 Syön katajan kuoria.

Entäs jos vattas turpoo?

Pistän havon neulasella.

Entäs jos veri tuleepi?

Voitelen voikkosella.

15 Mistä sitä voita saat?

Vanhan akan pyttysestä.

Mistäs vanha akka saapi?

Nuoren lehmän lippahasta.

Mistäs nuori lehmä saapi?

20 Vihreästä korttehesta.

Mistä sitä korte saapi?

Kaikkivaltiaalta Isältä.

505. Hattula. HO 24 923. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälässä.

Hiiri meni mettään

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

Kysy: minne menet hiirulai-

nen

5 Menen puitani purkamahan

Airaksiani särkemähän

Entä jos puu päällesi kaatuu

Kyllä mä juaksen juuren alle

Entä jos nälkä näppäsevi

10 Kyllä mä kalvan katajan

juurta

Entä jos vattas paisuu

Kyllä mä pistän neulasilla

Entä jos verta vuataa

Kyllä mä voitan voikkosella

15 Mistäs hiiri voita saa

Vanhan vaimon vakkasesta

Mistäs vanha vaimo saa

Nuaren lehmän nännisistä

Mistäs nuari lehmä saa

20 Vihriäisen mättään päästä

Keltasen kukan nenästä

Heliän heinän terästä

Kauniin kanervan nokasta.

506. Hattula. HO 24 339 b. 13.

Lonkan torppa. Kalle Lonka, yli

70 V.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka hännässä.

507. Hattula. HO 24 864, 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Hiiri meni mettään

Pikkunen kelkkanen perässä

Minä kysyn hiiryläiseltä

Hiiry vastas: Minä menen pui-

tani kokoon

5 Halkojani hakkaan

Mutta jos puu päällesi kaatuu

Kyllän mahrun maan rakoon

Mutta jos nälkäsi tulee

Kyllän kalvan katajanjuurta

10 Mutta jos vattasi paisuu

Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs voikkosta saat

Vanhan ämmän pyttysestä

j
Mistäs vanha ämmä pytty-

seensä saa

15 Nuaren lehmän nunnusista.
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508. Hattula. HO 24 42. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Hiirulainen mettään meni

Kissa aitalta kysyvi

Minkäs menet hiirulainen

Mettään menen puitani hak-

kaan

ö Halkojani pinoilemaan

Entä jos puu päälles kaatuu

Minä juaksen juuren alle

Entä jos nälkä näppäseevi

Minä kaivelen katajan juurta

u) Mutta jos sun vattas paisuu

Minä pistän neulasella

Entä jos siitä veri tulee

Minä voitelen voikkosella

Mistäs sinä voikkosta saat

15 Vanhan mummun pyttysestä

Mistäs vanha mummu saapi

Nuaren lehmän nännäsistä

Mistäs nuari lehmä saapi

Vihannasta mättähästä

20 Keltasen kukan terästä.

509. Hattula. HO 24 711. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Hiiri mettään meni

Piäni kelkka perässä

Piäni kirves kelkkasessa

Minkäs menet hiirulainen

5 Menen puitani pinoon

Ja halkojani hakkaan

Entä jos puu päälles kaatuu

Kyllän mahrun maan rako-

seen

Mutta jos nälkä tulee

10 Kalvan katajan juurta

Mutta jos vattas paisuu

Tärpin neulasilla

Mutta jos veri tulee

Voitelen voikkosella

15 Mistäs sitä voita saat

Vanhan ämmän vakkasesta

Mistäs sitä vanha ämmä saa

Nuaren lehmän nunnasista

Mistäs sitä nuari lehmä saa

20 Lehmä saa vihriäisistä heinä-

sistä.

510. Hattula. Salo 105. 12.

Pekolan kylä. Edvard Laine, 67 v.

Ennen vanhaan laulettiin lapsille,

kun niitä tuudittiin:

Hiiri mettääm^meni

pikku kelkka perässä,

pikku kirves kelkkasessa.

Katti istu kannom^päässä.

5 „MiT]käs menet hiiryläinen?"

„Menem^mettääm^puitani

pinoomaan,

halkojani hakkaamaan."

„Entä kum^puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä mä mahrum^maar^
rakoon."

10 „Mutta kun^nälkä tulee."

„Kyllä mä kalvaT]_katajaj_

juurta."

„Mutta jos vattas paisuu."

„Kyllä mä krorikin neulasel-

la."

„Mutta jos veri tulee."

15 „Kyllä mä voitelen voikko-

sella."
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„Mistäs hiiri voita saa?"

„Vanhan ämmäv_vakkases-

ta."

„Mistäs vanha ämmä saa?"

„Nuarel_lehmän_nunnuses-

ta."

20 „Mistäs nuari lehmä saa?"

„Heliästä heinäm_päästä,

keltaseT|_kukan ^nokasta."

511. Hattula. HO 24 16. 13.

Pekola. Lyyti Kuusinen, 10 v.

Hiiri mettähän menevi,

Pikku kelkka perässä,

Katti istu kannon päässä,

Kysy: minkäs menet?

5 Menen puitani hakkaan,

Halkojani pinoon.

Entäs jos puu päälles kaatuu?

Juaksen maan rakoon.

Entäs jos nälkäs tulevi?

10 Syän katajan kuaria.

Entäs jos vattas turpoo?

Pistän havon neulasella.

Entäs jos veri tuleepi?

Voitelen maan voikkosella.

lö Mistäs sitä voita saat?

Vanhan akan vakkasesta.

Mistäs vanha akka saapi?

Nuaren lehmän nunnusesta.

Mistäs nuari lehmä saapi?

2u Korehista korttehista.

Mistäs korea korttehinen saa-

pi?

Luajan pitkiltä piholta.

512. Hattula. HO 24 430. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Hiiri mettään menee

Pikku kelkka perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Minkäs menet hiiryläinen

r, Menen mettään puitani pinoi-

lemaan

Halkojani hakkailemaan

Mutta jos puu päälles kaatuu

Kyllä mahrun maan rakoon

Mutta jos mato puree

10 Kyllän närpin neulasilla

Mutta jos veri tulee

Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Nuaren lehmän nunnusesta

15 Vanhan lehmän vattasesta.

513. Hattula. HO 24 160. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka perässä

Kissa kysy kiven takaa

Minkäs menet hiirulainen

5 Menen mettään puita pettään

Entä kun puu päälles kaatuu

Voitelen mä voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan ämmän pyttysestä

10 Mistäs sitä sinne tulee

Nuaren lehmän nännäsestä

Mistäs nuari lehmä saa

Vihannan mättään juuresta.

514. Hattula. HO 24 192. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Hiiri mettään meni

Pikku kelkka perässä

Pikku kirves kelkkasessa
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Minkäs menet

5 Halkojani hakkaileen

Puitani pinoileen

Entäs kun puu päälles kaa-

tuu

Kyllä mä mahrun maan ra-

koon

Entäs kun nälkä tulee

10 Kyllä mä kalvan katajan juu-

ria

Entäs kun vattas paisuu

Kyllä mä pistän tärpin neula-

sella.

515. Hlinnan msr. HO 24 94. 13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen perässä

Jos puu päälles kaatuu

Minä menen maan rakoon

516. Vanaja. HO 24 990. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Hiiri meni mettään

Kirvyläinen kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

Kysy: Minkäs menet

5 Tänne menen mettään

Puitani hakkaan

Ja halkojani pinoon

Entä kun puu päälles kaatuu

Kyllähän mahrun maan mul-

lan rakoon

10 Entä kun vattas paisuu

Kyllähän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan ämmän pyttysestä

Nuaren lehmän nunnusesta.

517. Janakk. HO 1 449. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Hiiri meni mettään

pikku kelkka perässä,

Katti seiso kannon päässä,

Katti kysy: „ minkäs menet

hiirulainen".

5 Menen mettään puitani hak-

kaan,

halkojani pinoileen.

Mutta jos puu päälles kaa-

tuu?

Kyllähän mahrun maan rako-

seen.

Mutta jos nälkäs tulee?

10 Tirpin, tärpin neulasilla.

Mutta jos vattas paisuu?

Kyllämähän voitelen voikko-

sella.

Mistäs sitä voikkosta tulee?

Vanhan ämmän pyttysestä.

15 Mistäs sitä pyttyseen tulee?

Lehmän nunnusista.

Mistäs sitä lehmä antaa?

Viheriästä mättähäästä.

518. Janakk. HO 1 458. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Manta

Nyqvist, 44 v.

Hiiri meni mettään

pikku kelkka peräsä,

pikku kirves kelkkasesa.

Katti kysyi kannon päästä:

5 Minkä sinä hiirulainen me-

net?
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Menen metsään puitani purka-

maan,

Aitaksia särkemään.

Entä jos puu päälles kaa-

tuu?

Minä juoksen juuren alle.

10 Entä jos nälkä näppäsee?

Minä pistän neulasella.

Entä jos sytämesi paatuu?

Minä voitelen voikkosella.

Mistä hiiri voita saa?

lö Vanhan ämmän pyttysestä.

Mistä vanha ämmä saa?

Nuoren lehmän nännäsestä.

Mistä nuori lehmä saa?

Hetelmäisen heinän päästä,

20 Keltaisen kukan nenästä.

519. Janakk. HO 1 424. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Hiiri mettään menee,

pieni kelkka peräsä.

Katti istu kannon nokasa,

Kysy mihkäs menet?

5 Menen mettään puitani pi-

noon,

halkojani hakkailemaan.

Entä jos puu päälles kaatuu?

Kylmähän mahrun maan ra-

koon.

Entä jos nälkä tulee?

10 Kylmähän kaapin katajan

juurta.

Entä jos vattas paisuu?

Kylmähän tärpin neulasilla.

Entä jos veri tulee?

Kylmähän voitelen voikko-

sella.

lö Mistäs sitä voikkosta saat?

Vanhan ämmän vakkasesta,

nuoren lehmän nunnusesta.

520. Janakk. HO 24 1053. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka perässä

Katti tuli vastaan

Kysy: Minkäs menet hiiri-

raukka

r, Menen tänne puitani puimiin^

Halkojani hakkailemaan

Entä kun puu päälles kaatuu

Minä juaksen juuren alle

521. Loppi. HO 1 165. 14.

Hiinsala. Anna Vuorela, 36 v.

Hiiri meni Hiihteen,

pikku kelkka peräsä.

Katti istu kannaksilla,

kysy mihkäs menet.

5 Halkojani hakkelemaan,

ja puitani kokoilemaan.

Jos puu päälles kaatuu?

Luiskattaisin maan rakoon.

Entäs jos nälkä tulis?

10 Haparoittisin haavan lehtiä,

koperoittisin koivun lehtiä.

Entä jos vattas vahvistus?

Pistelisin puikkosella.

Entä jos verta tulis?

15 Voitelisin voikkosella.

Mistäs voikkosta?

520. 1 puimia = hakata puita. Ker. sei.
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Vanhan ämmän vakkasesta,

nuaren lehmän kikkaisista.

522. Loppi. HO 1 181. 14.

Hunsala. Miina Tuomenojn, 70 v.

Hiiri meni mettään,

Pikku kelkka hännässä,

kissa tuli vastaan,

minkäs menet hiirulainen?

5 Puukkosiani puhelemaan,

hakosiani hakkailemaan.

Häntäs kun puukkonen pääl-

les kaatuu?

kyllä mä mahrun maan rako-

seen.

Häntäs kun nälkänen tulee?

10 Kaivelen katajan juuria.

Häntäs kun vattases paisuu?

Tirpin tärpin neulasella.

Häntäs kun verinen tulee?

Kyllä mä voitelen voikko-

sella,

15 Mistäs sitä voikkosta saa?

Vanhan ämmän pyttysestä.

Mistä sitä vanha ämmä saa?

Nuaren lehmän nännäsestä.

Mistä sitä nuaren lehmän nän-

näseen?

20 Viheriäisestä ruohon laivasta,

ja keltasesta kukan nenästä.

523. Loppi. HO 1 206. 14.

Läyliäinen. Matilda Peltomäki.

61 V.

Hiiri meni mettään,

pikku kelkka hännäsä.

Kissa tuli vastaan.

Mihes ny menet?

5 Hakosiani hakkaan.

Häntä kun puu päälles kaa-

tuu?

Kyllä mä mahrun maan ra-

koon.

Häntä kun nälkänen tulee?

Kaivelen, kaivelen katajan

juurta.

10 Häntä kun vattases paisuu?

Tirpin, tärpin neulasella.

Häntä kun verinen tulee?

Voitelen, voitelen voikkosella.

Mistäs sitä voita saat.

lö Nuoren lehmän nännäsestä.

Mistä sitä voita sinne tulee.

Punasen apilan nokast.

Liehuvan heinän päästä.

524. Loppi. HO 1 217. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä. 23 v.

Hiiri meni mettään,

kissa tuli vastaan.

Kissa kysy, minkäs menet.

Menen puitani purkemaan,

5 airaksiani särkemään.

Ehkäpä puu päälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

Ehkä nälkä näppäsee?

Syön puun kuoria.

10 Ehkä vatsasi turpoo?

Minä pistän neulasella,

voitelen voisulalla.

525. LoppL HO 1 249. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Hiiri meni mettään,

pikku kelkka hännäsä,

Kirveskolho kelkkasesa,

Kissa tuli vastaan,
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5 kysy hiireltä:

„Minkäs menet hiiri rukka?"

— Menen mettästä puita poi-

miin,

haapapuita hakkaileen.

„Mitäs si jos tulee nälkä?"

10 Kruputtelen katajan juu-

ria.

„Mitäs jos puu päälles kaa-

tuu?"

- Minä juoksen juuren alle.

„Mitäs jos nokkas verta juok-

see?"

— Kyllä kissa nuolee.

15 Missä se kissa on?

Aitan portaalla.

Missä se aitta on?

Valkee sen poltti.

Missä se valkee on?

20 Vesi sen sammutti.

Missä se vesi on?

Härkä sen ryyppäs.

Missä se härkä on?

Pyssy sen tappo.

•25 Missä se pyssy on?

Seppä sen tako.

Missä se seppä on?

Yhreksän meren takana,

Kilpimeri kymmenes.

526. Loppi. HO 1 251. 14.

Läyliäinen. Karoliina Nummen-
syrjä, 94 V.

Hiiri meni mettään

pikkanen kelkka perässä,

Kirveskynä kelkassa.

Kissa tuli vastaan.

5 Kysy minkäs menet hiiri

rukka.

Menen metsästä puita poimi-

maan,

haapapuita hakkaileen.

Häntäs jos puu päälles kaa-

tuu.

Kyllä mä mahrun maan alle.

10 Häntäs jos tulee nälkä?

Kyllä mä kaaputtelen haavan

juuria

Häntäs jos vattas paisuu?

Tyrpin tärpin neulasella.

Häntäs jos nokkas verta juok-

see

lö Kyllä mä voitelen voikkosella.

Mistäs sitä voikkosta saat?

Nuoren lehmän nännäsistä.

Mistäs lehmä voita saa?

Lihavasta heinästä,

_>() keltasen kukan nokasta.

527. Loppi. HO 1 293. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Hiiri metsähän menevi,

pikku kelkka perässä,

pikku kirves kelkkasessa.

Kissa aitalta kysyvi:

5 Minkä hiiri rukka menet?

Menempä puita purkemaan

airaksia särkemään.

Entä jos puu päällesi kaa-

tuu ?

Juoksen puun juuren alle.

10 Entä jos nälkä näppäseepi?

Syön puun juurosia.

Entä jos mahasi turpoaapi?

Pistelen minä neulasella.

Entä jos verta vuotailee?

i-> Voitelen sitä voilla.
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Mistä hiiri voita saa?

Vanhan muijan vakkasesta,

Mistä vanha muija voita saa?

Nuoren lehmän nennysistä,

20 Mistä nuori lehmä sitä saa?

Heleästä heinän päästä,

Keltaisesta kukan päästä.

528. Loppi. HO 1 UI. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Hiiri meni mettään,

pieni kelkka peräsä,

pieni kirves kelkkasesa.

Kissa kysy hiireltä,

ä minkäs menet hiiri kulta?

Menen puitani purkamahan,

airaksiani särkemähän.

Entä jos puu päälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

10 Entä jos nälkä näppäseepi?

Syöm mä koivun kuorisia,

haavan kerttusia.

529. Loppi. HO I 62. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Hiiri meni mettään,

pikkunen kelkka häntäsessä,

pikkunen kirves kelkkasessa.

Katti istu kannon päässä,

5 kysy minkäs menet.

„Puitani pukelemaan,

honkiani hosumaan."

— Häntäs jos puu päälles

kaatuu?

„Marun, marun maan alle."

10 — Häntäs jos vattas paisuu?

„Tirppelen, tärppelen neula-

sella.

— Häntäs jos veri tulee?

»Voitelen, voitelen voikko-

sella."

~ Mistäs sen veikkosen saat?

1-, „Nuaren lehmän nännäsestä,

vanhan muijan pyttysestä.

530. Loppi. HO 1 14. 14,

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Hiiri meni mettään,

pikku kelkka peräsä,

pikku kirves kelkkasesa.

„Minkä hiiri menet?"

5 — Menen puitani pinoon,

airaksiani halkomaan.

„ Mutta jos puu päälles kaa-

tuu?"

— Juaksen, juaksen juuren

alle.

„Entäs jos nälkä näppäseepi?"

10 — Kaivelen, kaivelen katajan

juurta.

„Mutta jos vattas paisuu?"

— Tirpin, tärpin neulasella.

„Mutta jos tulee veri?"

— Voitelen, voitelen veikko-

sella,

lö „Mistäs hiiri voita saa?"

— Vanhan ämmän pytty-

sestä.

„Mistäs vanha ämmä saa?"

— Nuaren lehmän nänni-

sistä.

„Mistäs nuari lehmä saa?"

20 — Vihannasta mättähäästä,

viheriäisestä kanervasta.

531. Hausj. HO 27 9. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.
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Hiiri mettähän menevi

Pieni kelkkanen perässä

Pieni kirves kelkkasessa.

Kissa istu kannon päässä

-, Kysy: „minne menet hiiri

rukka?"

„Menen puita kaatamaan."

„Entä jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Minä juoksen maan rakoon."

„Mutta jos nälkä tulee?"

K) „Minä syön voita vakka-

sesta?"

„Mistä hiiri voita saa?"

„Nuoren lehmän nissisistä."

„i'Vlistä nuori lehmä saa?"

„Tuorehesta mättähästä

if> Heleästä heinän päästä

Luojan pitkiltä pihoilta."

532. Haasj. HO 1 332. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Hiiri meni mettään,

hyppäs pitkin puuta myören.

533. Haasj. HO 1 336. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Hiiri mettään menee,

pieni kelkka peräsä,

kissa airalta kysyy:

Mihkäs menet hiirulainen?

5 Puitani purkamaan,

airaksiani särkemään.

Entä puu päälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

Entä nälkä näppäsee?

10 Minä syön puun kuorta.

Entä mahasi purponee?

Minä pistän neulasella.

15

Entä verta vuotanee?

Veren tulla pitää,

15 minä voilla voitelen.

Mistä hiiri voita saa?

Vanhan mummun vakkasesta

Mistä vanha mummu saa?

I

Nuoren lehmän nännäsestä.

I 20 Mistä nuori lehmä saa?

I

Heleästä heinän terästä,

I

Keltasen kukan nenästä,

kaunihin kanervan päästä.

534. Koski. HO I 688. 14.

Huijata. Eedla Koskinen, 65 v.

Hiiri menee metsään

pieni kelkkanen perässä,

pieni kirves kelkkasessa.

Kissa ailalla kysyy:

ä mihkäs sie menet hiiriparka?

Metsään menen puita poimi-

maan,

ailaksia halkomaan.

Entä jos puu päälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

Entä jos nälkä näppäseepi?

Minä syön puun kuoria.

Entä jos verta vuotavi?

Minä voitelen voin suolalla.

Mistäs hiiri voita saa?

Vanhan ämmän vakkasesta.

Mistäs vanha ämmä saapi?

nuoren lehmän nunnusesta

Mistäs nuori lehmä saapi?

Tuorehesta turpeheesta,

-20 Keltasen kukkasen nenästä.

535. Koski. HO 1 712. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson. 34 v.

10

15
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Hiiri metsähän menevi

pieni kelkkanen perässä,

pieni kirves kelkkasessa.

Kissa ailalta kysyy:

5 minne menet hiiri parka?

Lähten puita purkamaan,

aitaksia särkemähän.

Entä puu päällesi kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

10 Entä nälkä näppäsevi?

Syömmä katajan^ kuorosia.

Entä mahasi turpovi?

Pistän neulasella.

Entä jos verta vuotaa?

15 Veren tullakin pitää,

minä voitan voinsulalla.

Mistä hiiri voita saa?

Vanhan ämmän vakkasesta.

Mistä vanha ämmä saa?

20 Nuoren lehmän nännäsest.

Mistä nuori lehmä saa?

Heleästä heinän päästä,

kaunihista kanervasta,

keltasen kukan nenästä.

536. Lammi. Rytkönen 1708. 95.

T. Valden, 40 v. Muistiinp. Sippo-

lan Hirvelän kylässä, jonne ker-

toja muuttanut Lammilta.

Hiiri meni mettää

Pikku kirves kelkkasessa.

Tuli kissa vastaa

Kysy „minnes sinä menet?"

5 „Menen puita puumimaa
Halkoi haalimaa

Entä kun nälkä tulee,

Syön lepän lehtisiä

Koivun kuoriaisia.

10 Entä kun vattasi paisuu

Voitelen voikkosella.

Mistä sitte voita saat?

Vanhan ämmän pyttysestä.

Mistä sit^ vanha ämmä saa

15 Nuoren lehmän nunnusesta

Mistä sit nuori lehmä saa?

Vihannasta mättähästä

Tuorehesta turpehesta.

537. Lammi. HO 1 642. 14.

Kirkonkylä. Leena Huostila, 89 v.

Minne menet hiiri parka?

Menen puitani puimimaan,

halkojani hakkaamaan.

Entäs jos puu päälles kaa-

tuu?

5 Kylmähän kaivelen katajan

juurta

Entä jos vattas paisuu?

Kylmähän voitelen voikko-

sella.

Mistäs sitä voita saat?

Nuoren lehmän nunnusesta,

10 vanhan ämmän vakkasesta.

538. Hauho. HO 24 662. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Hiiri meni mettään

Pikkunen kelkkanen peräss'

oli

Pikkunen kirves kelkkasessa

535, 1 Sanasta ei kertoja varma. Ker. huom.

536. 1 Alk. ollut: sitte, korjaus päällä.
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Katti istu kannon päässä

5 Kysy: „minkäs menet hiiri

raukka?"

Tänne menen puitani pusuje-

leen

Halkojani hakkailemaan

Entä jos puu päälles kaatuu

Kyllä menen puun juurelle

10 Entä jos nälkä tulee

Kyllän kalvan katajan juuria

Entä jos vattas paisuu

Kyllän pistelen neulasilla

' Entä jos veri tulee

\r, Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs hiiri voita saa

Vanhan ämmän vakkasesta

Mistäs vanha ämmä saa

Nuaren lehmän nunnusista

20 Mistäs nuari lehmä saa

Ihanalta mättähältä

Mistäs ihana mätäs saa

Armahalta Jumalalta.

539. Hauho. HO 1 674. 14.

Eteläinen. Manta Peltola, 66 v.

Hiiri meni mettään

pikku kelkka perässä.

Katti seiso kannaksilla,

katti kysy: minkäs menet?

5 „Tänne menen, puitani pui-

miin,

halkojani hakkaan."

— Entä jos puu päälles kaa-

tuu?

„Kyllämä hyppään juuren

alle."

— Entä jos paisu vattaan tu-'

lee?

10 „Kylmähän pistän naskalilla."

— Entä jos verta tulee?

„Kylmähäm voitelen voikko-

sella."

— Mistäs sitä voita saat?

„Nuoren lehmän nunnusesta."

ir. — Mistäs sitä nuori lehmä

saa?

„Vihannan mättään päästä."

540. Hauho. HO 24 885. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Miiistiinp. Hattulan Kivijoella.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen perässä

Katti istuu kannon päässä

Kysyy: Minkäs menet, hiiri

raukka

5 Tänne menen halkojani hak-

kaan

Puitani kokoon

Mutta jos puu päälles kaatuu

Pujahran puun juureen

Entä kun nälkäs tulee

10 Kalvan katajan juuria

Entä jos vattas turpoo

Voitelen voikkosella

541. Hauho. HO 24 416. 13.

Ilmoita. Kustaava Humppo, 68 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kirves kelkkasessa.

542. Hauho. HO 29 17. 13.

Kokkila. Maija Martikainen, 61 v.

Hiiri meni mettään,

pikku kelkka perässä.
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kissa aitalta kysyvi

Minkäs menet hiiri parka?

ö menen puita poimimaan

aitaksia särkemään.

Mutta jos puu päälles kaatuu.

Kyllä juoksen juuren alle,

Mutta jos nälkäs tuleevi

10 syvän koivun kuorusia,

Mutta jos mahas turpoovi

kyllän pistän neulasella.

Entä jos verta vuotaavi

kyllähän voitelen voikkosella.

1-, Mistäs hiiri voita saapi?

vanhan ämmän vakkasesta.

Mistäs vanha ämmä saapi?

nuoren lehmän nännäsistä.

Mistäs nuori lehmä saapi?

20 heleäisen heinän päästä

keltasen kukan nokasta.

543. Hauho. HO 24 57L 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

seII. vaimo, 76 v.

Hiiri mettään menee

Pikkunen kelkkanen perässä

Katti istuu kannon päässä

Kysyy minkäs menet hiiri

raukka

5 Tänne menen puitani poimi-

maan
Ja halkoja hakkailemaan

Entä kun puu päälles kaatuu

Kyllän mahlun maan rakoon

Entä kun nälkäs tulee

10 Entä jos veri tulee

Kyllän voitelen voikkosella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs vanha ämmä saa

15 Vihannosta mättäästä

Mistäs vihanto mätäs tulee

Jessuksen jalaan juuresta.

544. Hauho. HO 24 468. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Hiiri meni mettään

Pikkunen kelkkanen perässä

Pikkunen kirves kelkkasessa

Katti se istu kannon päässä

5 Kysy: minkäs menet hiiryläi-

nen

Puitani kokoilemaan

Ja halkojani hakkailemaan

Mut jos puu päälles kaatuu

Kyllämähän kapsahlan kata-

jan juureen

10 Mut jos kirves menee jalkaas

Kyllämähän voitelen voikko-

sella

Mistäs sitä voikkosta saat

Vanhan muijan pyttysestä

Mistäs vanha muija sitä saa

15 Nuaren lehmän nunnusesta

Mistäs nuari lehmä sitä saa

Mettästä mättähäästä

Keltasen kukan nenästä.

545. Hauho. HO 24 490. 13.

Lehtelä. Tilta Vläne, 63 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

Kysyy: minkäs menet hiiri

veljen

5 Puitani pinoon

Halkojani hakkailemaan
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Mutta jos puu päällcs kaatuu

Kyllä mä mahrun maan ra-

koon.

546. Hauho. HO 24 559. 13.

Torvoila. Amaalia Siren („Piiniin

Amaalia"), itselL, 90 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkkanen perässä

Kirveskynä kelkkasessa

Katti istu kannon päässä

5 Minkä sinä menet hiiri raukka

Tänne menen puitani punoon

Ja halkojani hakkaan

Mutta jos puu päälles kaatuu

Minä mahlun maan rakoseen

10 Mutta jos siällä nälkäs tulee

Kyllä mä saan siältä sitte rua-

kaa

Mutta jos siällä vattas paisuu

Kylämähän tärpin neulasilla

Mutta jos veri juaksee

15 Voitelen voikkosella

Mistäs sinä sitä voikkosta

saat

Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs se vanha ämmä saa

Nuaren lehmän nännysistä

20 Mistä nuari lehmä saa

Vihannasta mättäästä

Pilvi-Peukon tyttäriltä.

547. Hauho. HO 24 628. 13.

Tiiittiila. Selma Siren, 78 v.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka perässä

Pikku kirves kelkassa

Kissa tuli vastaan ja k}sy

5 Minkäs hiiri-raukka menet

Menen mettään

Menen puitani pinoomaan

Halkojani hakkaamaan

Mutta jos puu päälles kaa-

tuu

10 Jos kirves sattuu jalkaas

Kyllä voitelen voikkosella

Mistäs voita saat

Nuaren lehmän nännäsestä

Ja hyvän emännän kirnusta.

545. Pälkäne. HO 9 6. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Muistiinp. Hauholla.

Pikku hiiri mettään meni,

Pikku kelkkanen perässä,

Pikku kirves kelkkasessa.

Kissa istu kannon päässä,

5 Kysy: „minkä sinä menet?"

„Tänne menen puitani hak-

kaileen

Ja halkoja kokoileen."

„Mutta jos puu päälles kaa-

tuu?"

„Kyllä mä menen maan ra-

koon."

„Mutta jos tulee nälkä?"

„Kyllä mä kalvan katajan juu-

ret."

„Mutta jos vattas paisuu?"

„Kyllä mä pistelen neula-

silla."

„Mutta jos veri tulee?"

„Kyllä mä voitelen voikko-

sella."

„Mistäs sinä voikkosta saat?"

„Vanhan muijan pyttysestä."

„Mistäs vanha muija saa?"

«Nuoren lehmän nunnusista."

10

15
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20 „Mistäs nuori lehmä saa?"

«Vihannasta mättähästä."

549. Luopioin. HO 22 24. 13.

Yleinen, vähäisin eroavaisuuksin.

Hiiri meni mettään,

Pikku kelkka perässä,

Pikku kirves kelkkasessa.

Katti kysy kannon päässä:

5 Minkäs menet hiiri rukka?

Tänne menen puitani pinoi-

lemaan.

Halkojani hakkailemaan.

Mutta jos puu päällesi kaa-

tuu?

Kyllähän mahlun maan ra-

koon.

10 Entä jos nälkäs' tulee?

Kyllähän kuorin kuusen

juurta,

Kapsuttelen katajanjuurta.

Mutta jos vattas' paisuu?

Pistelen katajanneulasilla.

15 Mutta jos verta tulee?

Voitelen voikkosella.

Mistäs sinä voita saat?

Vanhan mummun pyttysestä.

Mistäs vanha mummu saa?

20 Nuoren lehmän nunnusesta.

Mistäs nuori lehmä saa?

Vihannasta mättähästä,

Pilven konkan tyttäreltä.

550. Luopioin. Vallenius 142. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palvelija-

tar, synt. 1888.

Hiiri meni mettään

Pikku kelkka perässä

Pikku kirves kelkkasessa

Katti istu kannonpäässä

5 Kysyi minkäs menet hiiri-

raukka.

Tänne menen mettään

Puistani pujoilee

Halkojani hakkaileen

Mutta jos puu pääles kaatuu

10 Sitten pujahlan puun rakkoon

Mutta jos nälkäs tulee

Sitten kalvan katajan juurta

Mutta jos vattas paisuu

Tirpin tärpin neulasella

15 Mutta jos verta vuataa

Sitten voitelen voikkosella

Mistä hiiri voita saa

Vanhan ämmän vakkasesta

Mistä vanha ämmä saa

20 Nuaren lehmän nunnusesta

Mistä nuari lehmä saa

Vihannasta mättähästä

Hellästä heinän päästä

Kaunihin kukan nenästä.

551. Padasj. HO 20 130. 15.

Auttoinen. JaUin vanha emäntä,

n. 70 v.

Hiiri mettiän mcnie

pieni kelkka peräs.

552. Padasj. HO 20 97. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Aatolf Lehti-

nen, 80 V. Elänyt ikänsä Padas-

joella.

Hiiri meni mettään

pikku kirves kelkkasessa

mihis hiiri menee

puitani hakkailemaaj

5 ja halkojani pinoilemaan

entä jos puu kaatuu päälles
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kylhäm pujahlam maarrako-

seen

entä jos tulee nälkä

kylhäTj kalvari kannoj juurta

10 entä jos vatsas (sic!) repee

kylhän neulal tärpin

kylhäv voitelev voikkosel

mistäs sitä voita saat

vanhan ämmäm pyttysest

15 mistäs sitä vanha ämmä saa

nuorel lehmän nunnusest

mistä nuori lehmä saa

vihannom metsän otsast.

553. Asikk. HO 1 824. 14.

Kurhila. Olivia Loiihela, 51 v.

Hiiri se metsähän menevi

pikkanen kelkkanen perässä,

pieni kirves kelkkasessa.

Mihis menet, hiiri rukka?

5 Tänne menen katti raukka

puukkosiani pinoomaan,

lastusiani kokoomaan.

Mut jos puu päälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

lo' Mutt' jos mahas repeää?

Minä neulon neulasella.

Mut jos verta tulee?

Minä voitelen voikkosella.

Mistä sitä voita saat?

15 Vanhan ämmän pyttysestä.

Mistä vanha ämmä saa?

Nuoren lehmän nunnusesta.

Mistä nuori lehmä saapi?^

Heleästä heinän päästä.

554. Hollola. HO 1 884. 14.

Kirkonkylä. Vilhelmiina Olander,

80 V.

Hiiri meni mettään

pikku kelkka perässä

pikku kirvonen kelkkasessa.

Katti istu kannon päässä,

5 kysy: mihkäs menet?

Tänne menen metsähäni

puita purkamaan,

ailaksia särkemään.

Jos puu päälles kaatuu?

10 Minä juoksen juurelle.

Entäs jos nälkäs tulee?

Kaivelen katajan juurosia.

Entäs vatsas paisuu?

Voitelen voikkosel.

15 Mistäs sitä voikkoist saa?

Vanhan ämmän vakkasest.

Mistäs vanha ämmä saa?

Nuoren lehmän nunnusist.

Mistäs nuori lehmä saa?

20 Vihannasta mättähästä.

Mistä vihanto mattahan tulee?

Vihannasta satehesta.

Mistä se vihanto sate tulee?

Tuolta taalta taivahalta

25 monen miehen mekon alta.

555. Orimatt. Hästesko 10. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Hiiri meni mettää — —
Hiiri meni mettää

pieni kelkka peräss,

pikku kirves kelkkasess.

Kissa tuli vastaa:

5 „Mihkäs menet, hiir raukka?"

— „Menen mettää puita kaa-

taa."

„Entä(s) puu kaatuu pääl-

les?"

— „Hyppään puun juurelle."
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10

15

20

„Entä(s) nälkä näppäsee?"

— „Syön puun kuoria."

„Entä(s) vattas turpoaa?"

— „Pistän neulall."

„Entä(s) veri tulee?"

— »Voitelen voilla"

„Mistäs hiiri voita saa?"

— „Vanhan ämmän vakka-

sest."

„ Mistäs vanha ämmä?"
- „Nuoren lehmän nännäsest"

„Mistäs nuor lehmä saa?"

— «Kanervan lalvasest".

556. Iitti. Puttila 367. 87.

Hiiri.

Hiir' menee mettäh,

Pien' kelkka peräss,

Pien kirves kelkkasessa:

„Mihkäst menet hiir' parka?"

ö „Mettäh puita särkemäh,

Ailaksia halkomah."

„Entä jos puu kaatuu pääl-

lens?"

»Juoksen puun juurelle."

„Entä jos nälkä närkkäsee?"

10 „Syön puun kuorii."

„Entä jos vattas' turpoaa?"

„Pistelen neulall'."

„Entä jos ver' vuotaa?"

»Voitelen voin siialla."

15 »Mistä hiiri voita saap"?

»Vanhan ämmän vakkasest".

»Mistä vanha ämmä voita

saap?"

»Nuoren lehmän nännäsest".

»Mistä nuor' lehmä voita

saap?"

26 „Heleän heinän kärkösest".

557. Heinola. Kekkonen 17. 13.

Hiiri metsähän menevi

pieni kelkkanen perässä.

Kissa ailalla istuu:

»Mihin menet hiiri parka?" —
5 »Puita menen kaatamahan,

ailaksia särkemähän". —
»Entä jos puu päälles kaa-

tuu?" —
»Minä juoksen juuren alle".—
»Minä pistän neulasella." —

10 »Minä siihen voita sulaan." —
»Mistäs sinä voita saisit?" —
»Vanhan ämmän vakkaises-

ta." —
»Mistäs vanha ämmä saa-

pi?"

»Nuoren lehmän tissoises-

ta." —
15 »Mistäs nuori lehmä saapi?" —

»Heleästä heinän päästä,

kaunihin kanervan laivasta."—

558. Längelm.? Tyyskä 2560 9.

08.

Hilma Virtanen, n. 13 v. Kuullut

äidiltään, n. 40 v., synt. Längel-

mäeltä. Muistiinp. Eräjärvellä.

Pikkunen hiiri se mettääm

meni

Pikkunen kelkkanem perässä

Katti istu kannom päässä

Kysyi: minkäs menet hiiri

raukka?

5 Mettään puitani pujolleen

Halkojani hakkaileen,

Mutta jos puu päälles kaatuu?

Kyllämä mah^um maan ra-

koon.
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Mutta jos nälkä tulee?

lu Kyllämä kalvan katajan juurta

Mutta jos vattas paisuu?

Kyllämä tärpin neuloilla.

Mutta jos verta tulee?

Kyllämä voitelen voikkosella

15 Mistäs sitä voikkosta saat?

Vanhan ämmän pyttysestä

Mistäs sitä pyttyseen tulee?

Nuaren lehmän nunnusesta.

Mistäs sitä nunnuseen tulee?

20 Vihannasta mättähästä.

Mistäs sitä mättääseen tulee?

Maan nesteestä ja pilvem pi-

sarasta.

Längelm. Ks. nr. 559.

559. Kiiorehv. ja Längelm. Ek-

man E. A. 217. 91.

Lehtimäen torpan vanha emäntä,

kot. Kuorehveden Hallista. Miiis-

tiinp. Längelmäellä. Toisinnot

muilta [Längelmäeltä].

LIiiri ja katti.

Hiiri se menee mettään

pikkunen kelkka perässä,

piäni kirves kelkkasessa.

Katti istuu kannon nenässä,

5 kysyy: «MiT^käs menet?"

„Puitani puimaan,

halkojani hakkaamaan"

„Intä kum_puu päälles kaa-

tuu?"

„Puikahlam^puun ale,

10 mahlum^maan rakoon"

„Mutta kun nälkä tulee . .
.?"

»Kyllä mä kaivelen katajan

juuria

„Entä jos vattas paisuu?"

„Pistelen neulasella."

15 „Mutta kuv^veri vuataa...?"

„Kyllä mä voitelev^voikko-

sella,

sivelen sianlihalla."

„Mistäs voikkosen saat?"

»Vanhan ämmäv^vakkases-

ta."

20 »Mistäs vanha ämmä saa?"

»Nuarel^lehmän^nunnuses-

ta?^
»Mistäs nuari lehmä saa?"

»Vihannasta mättähästä,

heinän terästä,

25 keltasen kukan nenästä."

»Missä se vihanta mätäs on?"

»Valkee sem^poltti."

»Missäs se valkee on?"

»Vesi sen sammutti."

•3U »Missäs se vesi on?"

»Kovasin sen niäli."

»M[issäsJ s[e] k[ovasin] o|n]?"

»Yhlem miähev^vyän alla,

yhleksäm_meren takana."

Säkeiden viereen oikealle kirjo-

tettuja toisintosäkeitä:

6. puitani pujoilemaan

7. Halkojani hakkailemaan

9. Kyllä mä mahlum^maan^ale
15. Intä jos v[eri] juaksee?

23. mettäm^mättään syrjästä.

Huis sika metsään.

560. Somern. Viherv. 718. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

tuamaan lapsell marjoja

punasesa pussisesa.



234 Kehtolauluja.

sinisesä säkkisesä,

5 hännän alla kassisesa.

561. Somern. Viherv. 719. 10.

Jakkiila. Aduniika, 83 v.

Kehlolaulii.

Huis sika mettään

tuamaan lapsill marjoja

punasesa pussisa,

hännän alla tuutisa.

562. Somero. HO 31 13. 13.

Kiiltela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

KehtolfauluJ.

Huis sika mettään,

Viä kirvees mennesäs,

Tua koukku tullesas.

563. Somero. HO 31 33. 13.

Kallela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Tuamaan lapselle marjoja

Punasella pussisella,

Sinisellä Säkkisellä,

5 Vattan alla vakkasella,

Selkäs päällä seulasella,

Hännän alla kukkarosa.

564. Somero. HO 31 96. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Lapsel marjoi tuamaan

Sinisellä Säkkisellä,

Punasella pussisella,

5 Karvasella kassisella,

Häntäsellä kukkarolla.

565. Somero. HO 31 587. 13.

Kallela. Maijastiina Malm, 75 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Lapsill marjoja tuamaan

Sinisesä kassisa,

Punasesa pussisa.

566. Somero. HO 31 49. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, joka

on syntynyt Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene mettän perrään

Tuamaan siältä marjoja

Sinisellä Säkkisellä,

5 Punasella pussisella,

Häntäs alla vakkasella.

567. Somero. HO 31 178. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Tuamaan lapsell marjoi

Punases pussises

Hännän alla kukkaros.

568. Vpäja. HO 25 14. 10.

Kerääjän äiti.

Huis sika mettään

marjoja tuomaan

punaisissa pussisessa,

sinisessä kassisessa,

5 Valkosen vakkosen kanssa.

569. Jokioin. Aaltonen 137. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola, 68 v.,

kot. Kapulta.

Huis sika mettään,

menen mettän ottaan,

tuo lapselle marjoja.
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punasella pussilla,

5 sinisellä kassilla.

570. Jokloin. HO 16 o. 13.

Miiikiö. Kiistaava Klemelä. 68 v.

Huis sika mettään,

me mettän perrään

Tuo sieltä marjoja

punasella pussilla.

5 Sinisellä kassilla,

tu sit vasta kotia.

Kun pikku likka herrää.

571. Jokioln. Vlherv. 488. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään

tuamaan lapselle marjoja

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

5 keltasella kappasella,

Valkosella vakkasella,

karvasella kassisella.

Häntäs alla häälyttele,

mutta älä vaan pissaa

10 ja äläkä kakkaa sekkaan."

572. Jokioin. HO 31 517. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Mulstllnp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella.

Sinisellä Säkkisellä,

ö Valkosella vakkasella,

Keltasella kappasella,

Karvasella kassisella.

Nahkasella reppusclla,

Häntäs alla häälyttele.

10 Älä vaan pissaa,

Kylläs paskan päästää saat.

573. Tammela. HO 1 1067.

13.

Huis sika hummalla met-

tään

Lapselle marjoja tuomaan,

Punaisesa pussosesa,

Sinisesä säkkisesä,

5 vattas alla vakkasesa,

häntäs alla häkkisesä,

suupielesä sukkasesa

punasen kiven takkaa.

574. Tammela. HO 24 108. 13.

Aiarla Lindberg, ItselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja ottaan

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä

5 Kurkkus alla kuppisessa

Vattas alla vakkasessa.

575. Tammela. HO 31 323. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Mulstllnp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Tua lapselle marjoja

Punasella pussilla,

Sinisellä säkillä,

5 Valkosella vakalla,

Häntäs alla ropposella.

576. Tammela. HO 31 347. 13.

Hykkllä. Justina tielkkllä, 92 v.
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Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja tuamaan

Punasella pussisella,

Sinisellä Säkkisellä,

5 Häntäsellä vakkasella.

Älä vaan pissaa,

Kylläs kakan laskee saat.

577. Tammela. HO 31 637. 13.

Kaukijärvi. Otto Ranta, 47 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mem mäen ottaan.

Tua siältä (esim.) Maijalle jot-

tain.

578. Tammela. Aaltonen 182. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Huis sika mettään,

mene mäen ottaan,

lapse^lle marjoja ottaan,

punasella pussisella,

5 sinisellä Säkkisellä.

579. Tammela. HO 31 316. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene lapselle marjoja tua-

maan

Sinisellä Säkkisellä,

Punasella pussosella.

580. Tammela. HO 31 301. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

^
Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Tua lapselle marjoja

Sinisellä Säkkisellä,

Punasella pussisella,

6 Älä ennen kotia tu,

Kun lapsi herrää.

581. Tammela. Viherv. 242. 09.

Lankaan kylä. Serafiina Viher-

vaara, 71 V. Kuullut pikkutyt-

tönä Luukaan kylässä. Muistiinp.

Forssassa.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään

lapselle marjoja tuamaan

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

5 häntäs alla vakkasella".

582. Tammela. HO 31 394. 13.

Porras. Tilda Gustafsson, 60 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja tuamaan

Punasella pussisella.

Sinisellä Säkkisellä,

5 Valkosella vakkasella,

Häntäs alla kassisella.

583. Tammela. Mattila 12. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Huis sika mettään,

marjoja tuomaan,

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä.

584. Humppila. HO 10 24. 14.

Anna Liisa Syrjälä, synt. 1829.

Huus sika mettään

tuo lapselle marjoja.

Punasella pussosella,
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sinisellä Säkkisellä,

ö Valkosella häntäs alla tuohi-

sella

älä vaan pissaa.

585. Humppila. HO 31 441. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Tua Ainulle (tai esim. Kal-

lelle) marjoja

Punasella pussisella,

Häntäs alla kassisella.

586. Humppila. HO 31 561. 13.

Koivisto. Anselm Mantere, 40 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene mettän perään.

Älä ennen kotia tule,

Ennenkun lapsi herrää.

5 Tua kotiin tullesasi

Lapselle paljon marjoja

Sinisellä pussilla,

Punasella kassilla.

587. Urjala. Perho 1. 07.

Huis sika mettään

Mem^mäen ottaan

(tai: mem_mettäm_perään)
Tual^lapsellem^marjoja

5 Punasella pussisella

sinisellä Säkkisellä

Valkosella vakkasella

Vetelep_perässäs kelkkasella.

588. Kylmäk. Huitii 5. 16.

Kerääjä oppinut lapsuudessaan

K.ila. Muistiinp. Johanneksen pit.

Huis, sika, mettään!

Me (= mene) mäen ottaan

(= otsaan)

Tuomaan lapselle marjoja

Sinisellä Säkkisellä,

ö Valkosella vakkasella,

Punasella pussisella,

Häntäs alla tuokkosella!

Kaala ne kaikki kaukaloon

Ja käske lasta syömään!

589. Sääksm. HO 31 531. 13.

Lauri Tamminen, 13 v. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammella.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mem mäen ottaan.

Tua siältä marjoja

Sinisellä säkillä,

5 Punasella pussilla.

590. Sääksm. HO 20 35. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Huis sika mettän

menem^mäjen ottän

tual^lapsellem^marjoja

punasella pussosella

5 sinisellä Säkkisellä

häntäs alla vakkasella.

591. Sääksm. HO 24 832. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Haa-

ran Eriika" , 85 v.

Huis sika mettään

Me mäjen ottaan

Tua lapselle marjoja siältä

Punasella pussosella

.-, Sinisellä Säkkisellä.
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592. Sääksm. HO 24 1020. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjasia

Punasella pussosella

5 Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla häkkisellä

593. Kalvolla. HO 14 16. 14.

Lintumaa.

Huis sika mettään

Me mäen ottaan

Tuo lapselle marjoja

Punasella pussisella

r, Sinisellä Säkkisellä

Valkosella vakkasella

Häntäs alla häilyttele.

594. Tyrväntö. HO 24 734. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Valkosella vakkasella

Häntäs alla häkkisellä.

595. Tyrväntö. HO 24 137. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Huis sika mettään

Me mäen ottaan

Tua lapselle marjasia

Punasessa pussisessa

r, Sinisessä Säkkisessä

Häntäs alla häkkisessä

Vattas alla vakkasessa.

596. Tyrväntö. HO 24 388. 13.

Kirkonkylä. ..Rajakorven Henna"
(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa, munit.

19-v. Tyrväntöön.

Huis sika mettään

Mene mäen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Leukas alla lekkerissä

Vattas alla vakkasessa

Häntäs alla häkkisessä.

597. Tyrväntö. HO 24 777. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Huis sika mettään

Mene -mäjen ottaan

Hakeen lapsille marjoja

Punasella pussisella

5 Valkosella vakkasella.

598. Tyrväntö. HO 24 809. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua marjoja tullessas

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla häkkisessä

Vattas alla vakkasessa

Kuanos alla kupposessa.

599. Hattula. Salo 627. 14.

Hilja Suominen, 10 v.

Huis koirra mettään

Marjoja noukkiin

Punasella pussisella.

600. Hattula. Salo 580. 14.

Elsa Niittymäki, 12 v.
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Huis sika mettään,

Marjoja ottaa n,

Sinisessä pussosessa,

Leukas alla kanna.

601. Hattula. Salo 574. 14.

Elias Enkvist, 13 v.

Huis sika mettään,

Me mäen ottaan,

Tuo sieltä punasella pusso-

sella

Marjoja pikku lapsoselle.

602. Hattula. Salo 495. 14.

Oskari Ulan, 11 v.

Huis sika mettään,

Me mäen ottaan,

Punasella pussosella,

Leukas alla vakkasella,

h Äläkä sieltä ennen kotia tu.

Ennenkö laps unesta herää.

603. Hattula. Salo 419. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Huis sika mettään,

Marjoja ottaan,

Punasella pussisella,

Sinisellä vakkasella.

604. Hattula. Salo 219. 12.

Vihtori Mäki, 67 v.

Huis sika mettään

Mene mäen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella

^ Sinisellä Säkkisellä

605. Hattula. Salo 200. 13.

Eedvard Laine, 68 v.

Huis sika mettään,

Me mäen ottaan,

Tuamaan lapselle marjoja

Punasella pussisella,

5 Valkosella vakkasella

Vaihka tammipakkasella.

606. Hattula. Salo 197. 13.

Kustaa Rajala, 77 v.

Huis sika mettään,

Mene mäen ottaan,

Tua lapselle marjoja

Vähäsellä vakkasella,

5 Häntäs alla kantamalla.

607. Hattula. HO 24 20. 13.

Kellomäki. Oskari Ulaani, 9 v.

Huis sika mettään,

Mem_mäen ottaan,

Tua siältä marjoja,

Punasella pussisella,

ö Leukas alla vakkasella.

608. Hattula. HO 24 270. 13,

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopella Ourajoen kylässä.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja ottamaan

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä.

609. Hattula. HO 24 924. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälässä.

Huis sika mettään

Mene mettän perään

Mene marjoja noukkimaan
Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä
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Vattas alla vakkasella

Häntäs alla häkkisellä.

Kylläs meirän portin tiärät

Aitta alla, mylly päällä

10 Tihkumettä myllyn päällä.

610. Hattula. HO 24 926. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Vanhoilta

ihmisiltä kiiiiltii. Miiistiinp. Hyr-

välässä.

[Huis sika mettään

Mene mettän perään

Mene marjoja noukkimaan

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Vattas alla vakkasella

Häntäs alla häkkisellä.

Kylläs meirän portin tiärät]

Haka alla, mylly päällä

10 Tupa tammen latvasessa

Neljä neitsyttä sisässä

Yks kehräs keikutteli

Toinen kuto kultavyätä

Kolmas valo vaskiansa

lö Neljäs itki poikiansa

Kun nuarena sotaan viätiin.

611. Hattula. HO 24 305. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Huis sika mettään

Sinisellä Säkkisellä

Punasella pussisella

Häntäs alla reppusella

5 Älä pissaa sekaan.

612. Hattula. HO 24 339a. 13.

Lonkan 'torppa. Keille Lonka, yli

70 V.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja tuamaan

Sinisellä Säkkisellä

Punasella pussisella.

613. Hattula. HO 24 340b. 13.

Lonkan torppa. Kalle Lonka, yli

70 V.

Huis sika mettään

Huis me mettän perään

Älä siältä ennen kotia tule

Kun lapsi unesta herää

5 Tua siältä lapselle marjoja

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä

Valkosella vakkasella.

614. Hattula. HO 24 866. 13.

Mervi. Eriika Ahtila, talon vanha

emäntä, 63 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella

ö Sinisellä Säkkisellä

Vattas alla vakkasella.

615. Hattula. HO 24 30. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v.

Vakuvirsi.

Huis sika mettään

Tuamaan lapselle marjoja

Punasella pussosella

Sinisellä Säkkisellä

5 Kuanon alla kuppisella

Vattan alla vakkasella

Pikku lapsen syärä.
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616. Hattula. HO 24 72. 13.

Mierola. Henriika Hyrsteiti, itsel-

lisvaimo, 71 v.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja ottaan

Punasella pussosella

Sinisellä Säkkisellä.

617. Hattula. HO 24 712. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Huis sika mettään

Mene niäjen ottaan

Lapselle marjoja ottaan

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Vattas alla vakkasella

Pyryllä ja pakkasella.

618. Hattula. HO 24 431. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjasia

Punasella pussisella

ö Sinisellä Säkkisellä

Valkosella vakkasella

Häntäs alla kappasella.

619. Hattula. HO 24 978. 13.

Rahkoila. Josefiina Tuominen, 56 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjoja

Sinisellä Säkkisellä

ö Valkosella vakkasella

Häntäs alla häkkisellä

Nokkas alla koppasella.

16

620. Hattula. HO 24 957. 13.

Satiula. Eeva Säteri, „Sä terin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tuamaan lapsen marjoja

Punasella pussisella

5 Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla häkkisellä.

621. Hattula. HO 24 164. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja tuamaan

Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla vakkasella.

622. Hattula. HO 24 191. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälässä.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja ottaan

Sinisellä Säkkisellä

Punasella pussisella

5 Valkosella vakkasella.

623. Hattula. HO 24 327. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Huis sika mettään

Me marjoja ottaan

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä

ö Häntäs alla vakkasella.

624. Hattula. Tuomarila 97. 11.

Vuohiniemi. M. Mikkola.

Mene sika metsään

mene mäjen otsaan
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tuo sieltä marjasia

punasessa pussisessa

5 Valkosessa vakkasessa.

625. Hlinnan msr. Jaakkola 3,

03.

Järviöisten kylä. Serafiina Jaak-

kola, noin 65 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

marjoja ottaan

punasella pussisella,

sinisellä vakkasella,

5 keltasella kappasella,

Valkosella vaippasella,

minun lapseni syötäväksi,

punaposken ystäväksi.

626. Hlinnan msr. HO 24 85.

13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Huis sika mettään

Me mäen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella

ö Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla vakkasella.

627. Vanaja. Neovius 788. 89.

Ester Juhontytär, synt. 1815 Har-

vialan Hyötylässä. Muistiinp.

Porvoossa.

Hui sika mettään

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa

sinisessä Säkkisessä

5 häntäs. alla häkkisessä

vattas alla vakkasessa.

628. Vanaja. Neovius 802. 89.

Hattelmala. Eva Katarina Mala-

kiaksen tytär, 63 v., ollut 40 vuot-

ta Porvoossa. Muistiinp. Por-

voossa.

Hui sika mettää

tuomaa lapsille marjoja

punasessa pussisessa

sinisessä Säkkisessä

5 häntäs alla häkkisessä.

629. Vanaja. HO 24 992. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Huis sika mettään

Marjoja ottaan

Sinisellä Säkkisellä

Punasessa pussisessa

r> Häntäs alla häkkisessä

Vattas alla vakkasessa.

630. Renko. Tallimäki 35. 03.

Kuullut useammalta henkilöltä.

Lasten laulu.

Huis sika mettään,

lapselle marjoja ottaan,

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

5 häntäs alla vakkasella.

631. Renko. HO 24 294. 13.

Lesken torppa. Viina Kylmälahti,

25 V. Muistiinp. Hattulan Kylmä-

lahdessa.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja tuamaan

Pikkusella pussisella

Häntäs alla vakkasella.

632. Renko. HO 24 226. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.
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Huis sika mettään

Tua lapselle marjasia

Sinisellä Säkkisellä

Punasella pussisella

5 Häntäs alla kassisessa

Liaruttele, laaruttele

Mustia vänkkäräpäitä lorttia.

633. Renko. HO 24 319. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä,

55 V.

Huis sika mettään

Lapselle marjoja ottaan

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä

ö Häntäs alla vakkasella.

634. Janakk. Vaara 81. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Huis sika metsään

Tuo lapselle marjoja.

Punaisella pussilla

Sinisellä silkkisellä

ö Vatsanalla vakkasella

Hännänalla häkkisellä.

635. Janakk. HO 1 450. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Huis sika mettään,

tuo lapselle marjoja

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

5 keltasessa kessusessa,

häntäs alla häkkisessä.

Janakk. Ks. nr. 1462.

636. loppi. HO 24 1090. 13.

Kustaava Jöörmanni, 78 v. Muis-

tiinp. Vanajassa.

Huis sika mettään

Tua lapselle marjasia

Punasella pussisella

Sinisellä Säkkisellä.

637. Loppi. Järvinen K. 5. 04.

Helmi Isomäki, 14 v.

Lasten loru.

Huis sika metsään

marjoja ottaan,

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä.

638. Loppi. HO 1 185. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Huis sika mettään,

lapselle marjoja ottaan,

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 hännän alla häkkisessä,

korvan alla korisessa,

hännän alla vakkasessa.

639. Loppi. HO 1 218. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Huis sika mettään,

mene mettän perään,

tuomaan lapselle marjoja

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

tule sitten takasin,

kun meirän lapset herää.

640. Loppi. HO 1 133. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Huis sika mettään,

me mettän perään,

lapselle marjoja noukkiin

punasella pussisella,

5 Valkosella vakkasella.
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älä pissaa, älä kakkaa

lapsen marjavakkaan.

641. Loppi. HO I 134. 14.

Räyskä/ä. Mari Koskinen, 37 v.

Huis sika mettään

marjoja ottaan

punasella pussisella,

sinisellä Säkkisellä,

5 häntäs alla häkkisessä.

642. Loppi. HO 1 46. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajista, 71 v.

Huis sika mettään,

tua lapselle marjoja,

punasella pussisella

sinisellä Säkkisellä,

5 häntäs alla häkkisellä.

Huis sika mettään,

me mettän perrään,

tu si vasta kotia,

kun lapseni herrää.

643. Hausj. Mikkola E. 85. 11.

Huis sika mettään

tuomaan lapselle marjoja!

punasessa pussosessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 Valkosessa vakkasessa,

häri;iän alla häkkisessä!

644. Hausj. HO 1 415. 14.

Kirkonkylä. Miina Vallin, 71 v.

Huis sika mettään,

menen [!] mäen ottaan,

tuo lapselle marjasia

punasella pussisella,

5 sinisellä Säkkisellä,

häntäs alla häkkisellä.

vattas alla vakkasella,

verä kelkalla peräsä.

645. Hausj. HO 1 335. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Huis sika mettään,

marjoja ottaan

sinisellä Säkkisessä,

punasella pussisessa,

ä hännän alla häkkisessä,

korvan alla konttisessa,

vattan alla vakkasessa,

tuleks jouluks kotia?

Kyllä meirän portin tunnet:

1(1 rautaristi, tervarengas,

pukinsarviset saranat,

haukkuva halli portin alla.

646. Kärkölä. HO 1 988. 14.

Koukunmaa. Maria Koin, 70 v.

Huis sika mettään,

lyö häntäs leppään!

647. Koski. HO 1 719. 14.

Etola. Amalia Nikula, 70 v.

Huis sika mettään

tuomaan lapselle marjoja

sinisessä Säkkisessä,

punasessa pussisessa,

:, hännän alla lokkosessa,

portin pieles nokkosessa.

648. KoskL HO 1 711. 14.

Kirkonkylä. Hilma Toivonen, 35 v.

Huis sika mettään,

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 vattan alla vakkasessa,
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kuonon alla koppasessa,

Huis sika mettään!

649. Lammi. Kalliola (sävelmä-

kokoelman nr.) 33. 07.

Huis sika metsään

Tuo pojalle marjoja.

Punaisessa pussisessa

Sinisessä Säkkisessä.

650. Lammi. HO 1 626. 14.

Kirkonkylä. Maija ?, 70 v.

Huis sika mettään

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 koiran kelkas häkkisessä.

651. Lammi. HO 1 638. 14.

Kirkonkylä. Amanda Pakki, 61 v.

Huis sika mettään,

me mäen ottaan!

Tuo lapselle marjoja,

sinisellä Säkkisellä,

ö punasella pussosella,

häntäs alla vakkasella.

652. Lammi. HO 1 653. 14.

Kirkonkylä. Anianta Selin, 56 v.

31 V. sitten tullut Oilista.

Huis sika mettään

1 ipselle marjoja ottaan

sinisessä Säkkisessä,

punasessa pussisessa,

5 hännän alla häkkisessä,

kielen alla kuppisessa,

vattan alla vakkasessa.

653. Tuulos. HO 1 605. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

15 V. sitten tullut Lammilta.

Huis sika mettään,

poikkee mäen ottaan,

tuo sieltä marjoja

punasessa pussisessa,

5 sinisessä Säkkisessä,

hännän alla häkkisessä,

vattan alla vakkasessa,

kuonon alla koppasessa.

654. Tuulos. HO 1 548. 14.

Syrjäntaka. Hilma Peltonen, 37 v.

Huis sika mettään,

tuo lapselle marjoja

punasessa pussosessa,

sinisessä Säkkisessä.

655. Tuulos. HO 1 559. 14.

Syrjäntaka. Iita Kosketin, 44 v.

Huis sika mettään

lapselle marjoja ottaan

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 hännän alla häkkisessä.

656. Tuulos. HO 1 561. 14.

Syrjäntaka. Ilta Kosketin, 44 v.

Huis sika mettään,

mene mäen ottaan

lapselle makeita marjoja tuo-

maan.

657. Tuulos. HO 1 584. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Huis sika mettään!

mene mäen laitaan.

Tuo siältä marjoja

sinisessä Säkkisessä,

5 punasessa pussisessa

hännän alla häkkisessä,

vattan alla vakkasessa.
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658. Hauho. Leander 48. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Huis sika mettään,

mene mäen ottaan,

tuo lapselle marjoja,

sinisellä säkillä,

5 häntäs alla häkkisessä,

vattas' alla vakkasessa,

kuanos alla kupposessa.

659. Hauho. HO 24 666, 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Huis sika mettään

Me mäjen ottaan

Tuamaan lapselle marjoja

Punasessa pussosessa

5 Sinisessä Säkkisessä

Valkosessa vakkasessa

Häntäs alla häkkisessä.

660. Hauho. HO 1 672.

Eteläinen. Ida Sainio, 58 v.

Huis sika kirkkoon,

mene mäen ottaan,

tuo lapsille marjoja

punasella pussosella,

ö leukas alla koppasella,

häntäs alla vakkasella.

14.

661. Hauho. HO 24 888. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Mnistiinp. Hattulan Kivijoella.

Huis sika mettään

Tua lapselle marjoja

Punasessa pussisessa

Sinisessä Säkkisessä

5 Hännän alla häkkisessä

Leuvan alla leppasessa

Korvan alla koppasessa.

662. Hauho. HO 24 415. 13.

Ilmoila. Kustaava Humppo, 68 v.

Huis sika mettään

Me mäjen ottaan

Tua koukku tullessas.

663. Hauho. HO 29 16. 13.

Kokkila. Maija Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Huis sika mettään

me mäen ottaan

tuo sieltä lapsille marjoja

punasella pussoisella

5 sinisellä Säkkisellä.

Häntäs alla häkkisessä,

vattas alla vakkasessa,

kuonos alla kupposessa,

leukas alla leipomessa.

664. Hauho. HO 24 474. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua lapselle marjoja

Punasella pussosella

5 Ja sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla häkkisessä

Vattas alla vakkasessa.

665. Hauho. HO 24 586. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Huis sika mettään

Me mäen laitaan

Tua siältä paljo marjoja

Sinisellä säkillä

5 Leukas alla leipomella'

Häntäs alla vakalla.

665, ^ Leivon, leipomen = taikinakaukalo. Ker. sei.
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666. Hauho. HO 24 558. 13.

Torvoila. Amaalia Siren l. „Pu-
niin Amaalia", itselL, 90 v.

Huis sika mettään

Mene mäjen ottaan

Tua siältä lapselle marjasia

Punasella pussosella

5 Sinisellä Säkkisellä.

667. Hauho. HO 24 627. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Huis sika mettään

Tua lapselle marjoja

Punasella punsosella[!]

Sinisellä Säkkisellä

5 Häntäs alla häkkisessä.

668. Pälkäne. HO 9 2. 14.

Epaala. Miina Helin, synt. 1850.

Muistiinp. Hauholla.

Huis sika mettään,

Mene mäen ottaan!

Tuo lapselle marjoja

Sinisellä säkillä,

5 Punasella pussilla,

Kuonos alla kupilla!

Tule jouluna kotia;

Kylläs meilän portin tielät:

Haka alla, pyörä päällä,

10 Rautarengas, tervaristi,

Hallava koira portin alla,

Kaivo keskellä pihaa.

Koivu kaivon juurusella.

669. Pälkäne. Mikkola 729. 12.

Luikala. Serafiia Mikkola, 75 v.

Tuutulaulu.

Huis sika mettään,

mem mäjen ottaan

tuomaan siältä punasia^

sinisiä marjasia!

670. Pälkäne. HO 2 10. 13.

Onkkaala.

Lasta mikuttaissa

:

Huis sika mettään,

mene mäen ottaan,

tuo lapsille marjoja,

punasella pussosella,

5 sinisellä Säkkisellä,

häntäs alla häkkisellä,

vattas alla vakkasella (vahti-

sella),

ieukas alla lekkerillä!

671. Luopioin. HO 22 23. 13.

Taava Hammar, 55 v. Muuttanut

nuorena Vehkajärveltä Luopioi-

siin.

Huis sika mettään.

Me mäen ottaan,

Mantan koppaan

Marjoja noppaan.

672. Luopioin, ja Asikk. HO 226.

13.

Huis sika mettään,

Me mäen ottaan,

Tuo sieltä lapselle marjoja

Punasessa pussisessa,

5 Sinisessä Säkkisessä,

Vattan alla vakkasessa,

Kuonon alla koppasessa,

Hännän alla häkkisessä.

673. Luopioin. HO 22 7.

Toisint. [ks. edell.]

Leuan alla lekkasessa,

Kuonon alla kupposessa.

13.
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674. Luopioin. Vallenias 133. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Huis sika mettään

Mene mäen ottaan

Tua siältä lapsille marjoja

Punasella pussosella

5 Sinisellä Säkkisellä

Häntäs alla häkkisessä

Vattas alla vakkasessa

Kuanon päällä kupposessa

Tule jouluks' kotia

10 Kylläs meilän portin tiälät

Haka alla, pyörä päällä

Tervaristi portin päällä.

675. Padasj. HO 20 103. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Huis sika mettään

tuomaal lapsellem marjoja

punasella pussisella

hännän alla häkkisellä

5 vatsan alla vakkasella

kuonos alla kupposella

josta lapses sitten sullek

kiitosta laulelee.

676. Padasj. HO 20 104. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Aatolf Lehti-

nen, 80 V. Elänyt ikänsä Padas-

joella.

Huis sika mettään

mänem mäjest ottaan

tuol lapsellem marjoja

punasella pussosella

5 sinisellä Säkkisellä

vahtas alla vakkasella

häntäs alla häkkisellä

josta lapses kiitosta

sullev veisaa lakkaamata.

677. Asikk. HO 30 21. 13.

Kalkkinen, yleinen.

Hus! sika mettää

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 hännän alla häkkisessä,

vattan alla vakkasessa,

kuonon alla koppasessa

(korvan juuress' koppasess)

saparon alla soimuses.

678. Asikk. Salminen Väinö 6. 93.

Kirkonkylä. Hilja Apponen, 16 v.

Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu.

Hei lehmä karjaa

Tuomaa lapselle marjoja

Sinisessä Säkkisessä

Hännän alla häkkisessä

ö Vattan alla vakkasessa!

679. Asikk. HO 1 868. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Helin,

79 V.

Hui sika mettie,

lyö häntäs leppie!

680. Asikk. HO 1 882. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Kemppi
Antintytär, 81 v.

Huis sika mettään,

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 hännän alla häkkisessä,

portin pieles lokkosessa.
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681. Aslkk. HO 4 86. 14.

Pulkkila. Olga Öholm. 51 v., synt.

Padasjoella.

Huis sika mettään,

mää mäen ottaan,

tuo lapselle marjoi

punasessa pussisessa,

ö sinisessä Säkkisessä,

hännän alla häkkisessä,

leuvan alla lekkerissä.

682. Asikk. HO 4 71. 14.

[Pulkkila.] Serafiia Papsola, 78 v.

Huis sika mettien

tuo lapselle marjoi

punasessa Säkkisessä

hännän alla häkkisessä.

Asikk. Ks. nr. 672.

683. Hollola. HO I 890. 14.

Kirkonkylä. Kustaa Olander, 35 v.

Huis sika mettie,

lyö häntäs leppään,

tuo lapselle marjoja

sinisessä Säkkisessä,

5 punasessa pussisessa

hännän alla häkkisessä,

kuonon alla kuppisessa.

684. Hollola. HO 1 902.

Kirkonkylä. Esteri Hast, n.

Hus sika mettään,

tuo lapselle marjoja

punasessa pussisessa,

sinisessä Säkkisessä,

5 vattan alla vakkasessa,

hännän alla häkkisessä,

kuonon alla koppasessa.

14.

12 V.

685. Hollola. HO 1 958. 14.

Toivola. Aleksitna Pere, 70 v.

Huis sika mettään

tuo lapselle marjoja,

sinisessä säkkises,

portin alla lokkoses.

686. Orimatt. Harden 2. 13.

Huis sika mettään

lyö häntäs leppään

tuo pojalle marjoja

punasessa pussisessa

-, sinisessä Säkkisessä

hännän lokkosessa.

687. Iitti. Hilden 38. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Huis sika mettään,

Lapselle marjoja tuomaan.

Punaisessa pussisessa,

Sinisessä Säkkisessä,

5 Hännän alla häkkäsessä.

688. Iitti. Piittila 75. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Muistiinp.

Saarasten kylässä.

Lasta tuutitellessa lauletaan:

Huis sika mettäh.

Lyö häntäs leppäh.

Tul Jouluks' koti,

Tapaninpäivän iapetah

5 Ja tuo lapselle tuomosii.

689. Jaala. HO 4 31.

Robert Rosberg, n. 75 v.

Huis sika mettään,

tuo lapselle marjoi

punasessa pussisessa

14.
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sinisessä Säkkisessä

5 hännän alla häkkisessä.

690. Heinola. Kekkonen 16. 13.

Huis sika mettie,

lyö häntäs leppie,

tuo lapselle marjoja

sinisessä Säkkisessä,

5 punasessa pussisessa,

hännän alla häkkisessä,

kuonon alla kuppisessa

vattan alla vakkasessa.

691. Hartola. Lilius 119. 88.

Iita Aapelintytär, 13 v.

Hus sika metsään,

Hus husi metsään,

Tunnethan sinä meijän por-

tin,

Jonk' on päällä rautaristit,

5 Hopea renkaat, kultaristit.

692. Hartola. HO 1 1 277. 13.

Amalia Heinonen.

Hus sika mehtään

Tuo lapselle marjoja

Punasessa pussisessa

Sinisessä Säkkisessä

5 Hännän alla häkkisessä.

693. Hartola. Öfverling 225. 90.

Kirkko la.

Lasten tiiiitilaiiluja.

Hus sika mehtään

tuo lapselle marjoja

punasella pussisella

sinisellä Säkkisellä

5 hännän alla häkkisellä.

694. Luhanka. Halonen H. 22. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Hus sika mehtään,

tuo lapselle marjoja

Punasella pussosella

Sinisellä Säkkisellä

5 Hännän alla häkkisessä

Korvan juuressa koppasessa.

695. Längelm.? Tyyskä 2560 7.

08.

Hilma Virtanen, n. 13 v. Kuullut

äidiltään, n. 40 v.. kot. Längel-

mäeltä. Muistiinp. Eräjärvellä.

Huis sika mettään,

mene mäjen ottaan,

marjoja noppaan

pikkulapsen koppaan.

696. Längelm. Ekman E. A. 195.

91.

Huis sika mettään!

Tua^lapselle marjoja

punasella pussosella,

sinisellä Säkkisellä,

5 vattas alla vakkasessa,

leukas alla lekkerissä.

697. Längelm. Ekman E. A. 196.

91.

H[uis] s[ika] m[ettään]

mene mäen ottaan,

lapsen koppaan

marjoja noppaan!

5 h[uis] s[ika] m[ettään]

j. n. e.

698. Kiiorehv. HO 15 75. 13.

Lahdenkylä. Amalia Korpela, vanha

emäntä, 55-60 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene^^^mäen nokkaan,
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Tuo^^sieltä lapselle'"_mar-

joja

Sinisellä Säkkisellä,

,-. Punasella pussisella,

Hännän alla häkkisellä,

Vattan alla vakkasella.

699. Kuorehv.? HO 15 76. 13.

Lahdenkylä. Hanna Apilas, kotoi-

sin Soinista.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene^^^mäen nokkaan,

Tuo^^sieltä lapselle'" ^mar-
joja

Sinisellä Säkkisellä,

.-, Punasella pussisella.

Hännän alla häkkisellä,

Vattan alla vakkasella,

Keltasella kessisellä,

Karvasella kassisella,

10 Valkosella valakalla,

Harmahalla harakalla.

700. Kuorehv. HO 15 117. 13.

Lahdenkylä.

Huis sika mettään.

Mene mäen ottaan,

Lasten koppaan,

Marjoja roppaan.

701. Kuorehv. HO 15 73. 13.

Vedenpää. Otto Vedenpää.

Huis sika mettään,

Mene mäen nokkaan,

Marjoja koppaan.

702. Jämsä. HO 26 2. 13.

Fredrika Majorin, 75 v.

Huis sika mehtään

Tuo lapselle marjoja

Sinisessä Säkkisessä

Punasessa pussisessa

ö Hännän alla häkkisessä

Leuan alla koppasessa

Korvan alla vakkasessa.

Tule jouluksi kotia!

703. Jämsä. HO 12 94. 15.

M. Leppänen.

Huis sika mehtään,

Tuo lapselle marjoja,

Punasella pussisella.

Sinisellä silkkisellä,

5 Valkosella vakkasella.

Hännän alla häkkisellä.

Korvan alla koppasella.

704. Korpit. Kotikoski 18. 08.

Huis! sika metsään

Tuomaan lapselle marjoja.

Punasella pussisella.

Sinisellä silkkisellä,

5 Hännän alla häkkisellä.

Korvan alla kopposella.

Tuohisella tuokkosella.

705. Korpit. HO 31 136. 13.

Noin 60-v. mies. Muistiinp. Some-

rolla.

Kehtolaulu.

Hus sika mehtään,

Tua lapselle marjoja

Punasella pussisella,

Sinisellä Säkkisellä.

706. Korpit. HO 31 556. 13.

Saukkonen, n. 50 v. Muistiinp.

Humppilassa.
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Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Tua lapselle marjoja

Sinisellä silkkisellä,

Punasella pussisella.

Huru huru hummalla kirkkoon.

707. Somern. Viherv. 744. 10.

Jakkula. Aduniika, 83 v.

Kehtolaulu.

Huis humma kirkkoon,

palaa jälle pappilaan,

pappilas oli paha koira,

puri humman jalan poikki.

5 Tiä tiä tätilään.

Täti leipo ison kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli siallihalla,

kaunisteli kanammunalla.

10 Sitt se lämmitti saunan

kylän lasten kylvetellä

ja omain lasten lämmitellä.

708. Somern. Viherv. 736. 10.

Oinasjärvi. Justiina Nikander, 70 v.

Kehtolaulu.

Huis humma kirkkoon,

Palajärven pappilaan,

pappilas oli paha koira

puri humman jalan poikki.

5 Tiä tiä tätilään:

täti leipo ison kakun,

pani paljo voita päälle,

silitteli sianlihan,

kaunisteli, kananmunall,

10 pääskysen munan verran.

Sulaspa se suuhuunki,

istuspa se ikeniinki.

709. Somero. Häyrinen 74. 14.

Juho Sainio, 45 v. Muistiinp. Piik-

kiössä.

Huis humma kirkkoon,

palatesas Pappilaa.

Pappilas oli paha koira,

puri humman jalan poikki.

5 Tee tietä Tätilään,

täti leipoo ison kakun,

panee paljon voita päällä [!],

silittelee sian lihaa,

kaunistelee kanan munaa.

710. Somero. HO 31 39. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan,

Pappilasa vihanen koira

Puri lasta jalkaan.

.-, Laps juaks tätilään.

Täti leipo ison kakun,

Siallihall silitteli,

Kanammunal kaunisteli.

Pani voita paljon päälle,

10 Pääskyn munan verran.

711. Somero. HO 31 46. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiselta äidiltään, joka

on syntynyt Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilas oli paha koira,

Puri humman jalkaan.

5 Humma juaksi tätilään.
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Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle,

Silitteli siallihalla,

Kaunisteli kanammunilla.

712. Ypäjä. VIherv. 4016. 12.

Eräs 50-v. vaimo. Miiisiiinp Tam-

melan Forssassa.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan

Palojärven pappilaan.

Tee tiätä tätilään,

Täti leipo ison kakun,

5 Tälläs paljon voita päälle,

Silitteli siallihalla,

Kaunisteli kanammunalla.

713. Jokloin. VIherv. 225. 09.

Latovainio. Miina Juhola, 70 v.

Kuullut lapsena äidiltään Lato-

vainiossa.

Kehtolaulu.

„Huis humma Humppilaan,

pallaa jälle pappilaan.

Pappilasa oli suuri koira,

puri lasta jalkaan.

ö Laps juaksi tätilään:

täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

pääskysen munan verran."

714. Jokloin. HO 16 11. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Huis humma kirkkoon,

Palojärven pappilaan.

Pappilassa paha koira,

puri lasta jalkaan

5 Laps' juoksi tätilään

Täti leipoi suuren kakun

Pani paljon voita päälle.

Pääskyn munan verran.

715. Jokioin. Aaltonen 144. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola, 68 v.,

kot. Klipulta.

Huis hummalla kirkkoon.

Palojärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri lasta jalkaan.

5 Lapsi juoksi Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

pääskyn munan verran.

716. Jokioin. Aaltonen 153. 13.

Minkiö. Vilhelm Leskensaari, 90 v.

Huis humma Humppilaan,

Parajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koirra,

puri lasta jalkaan.

5 Laps juoksi Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

karpion kananmunia.

717. Jokioin. HO 31 550. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v_

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilasa oli vihanen koira.

Puri lasta jalkaan.

5 Laps meni tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle.

Liikkiön siallihhaa,
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Karpion kanammunia

10 Ja voita pualen leiviskää.

718. Jokioln. Viherv. 223. 09.

Vaulanimi. Sofia Merihelmi, 47 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Fors-

sassa.
Kehtolaulu.

„Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri vauvaa jalkaan.

ö Vauva juaksi tätilään:

täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla."

719. Jokioin. HO 31 594. 13.

Vaulammi. Aina Jaakkola, noin

40 V.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilas oli paha koira.

Puri lasta jalkaan.

5 Laps juaksi tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle,

Silitteli siallihalla

Kaunisteli kanammunalla.

Jokioin. Ks. nr. 1380.

720. Tammela. HO 1 1064. 13.

Torro.

Huis sika hummalla kirk-

koon!

Täti kakun leipoo,

kukko puuron keittää,

kana rieskan lämmittää,

ö Pikkulintu suolan maistaa,

harakka lopun haistaa.

721. Tammela. HO 24 105. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Huis hummalla kirkkoon

Pahajärven pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri hummaa jalkaan

5 Oo humma tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Karpion kananmunia

Liikkiön sianlihaa.

722. Tammela. HO 31 259. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammin kylässä.

Kehtolaulu.

Huis hummalla kirkkoon,

Talompoikaa kyytiin.

Varpunen vatia pesi.

Punalintu puita hakkas,

5 Keltalintu keitti.

723. Tammela. HO 31 336. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm.

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilas on paha koira.

Puri lasta jalkaan.

5 Laps viätiin tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle,

Silitteli siallihalla.

Kaunisteli kanammunilla.
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724. Tammela. HO 31 507. 13.

Haiiäankorva. Jussi Elo, 32 v.

Kehtolaulu (Katkelma).

Huis hummalla Humppilaan,

Pahalla varsalla pappilaan.

725. Tammela. HO 31 239. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kehtolaulu.

Hops humma Humppilaan,

Patajärven pappilaan.

Täti leipo ison kakun,

Pani paljon voita päälle.

5 Karpion kanammunia,

Liikkiön siallihhaa.

726. Tammela. HO 31 345. 13.
*

Hykkilä. Justina Heikkilä. 92 v.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palajärven pappilaan.

Tee tiätä tätilään,

Tätiläsä leivotaan.

5 Täti leipoo suuren kakun,

Pannee paljon voita päälle.

Liikkiön siallihhaa,

Karpion kanammunia.

Kyllä kelpaa lapsen syälä.

727. Tammela. Viherv. 222. 09.

Järvenpää. Joose Villberg, 29 v.

Kuullut pikkupoikana Järven

päässä nyt 64-vuotiaalta äidil-

tään E. Villbergiltä, joka myös
oppinut sen Järvenpäässä nuo-

rena.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilas oli vihanen (paha)

koira,

puri hummaa jalkaan.

-, Humma poukkos airan päälle,

aita kaatus vainiolle.

Vainiolta sai suuren kepin,

antoi kepin riihiäijälle,

riihiäijä hälle jyviä antoi,

10 jyvät hän antoi possulle,

possu hälle liikkiön antoi,

liikkiön hän kotkalle antoi,

kotka hälle siipensä antoi.

Lentisin mä yli meren,

lö siälä vasta ihmeitä näin:

Isäntä tallisa hirnuu,

emäntä karsinasa määkii,

hevoset puita hakkaili,

lampaat lastuja noukki,

20 siat taikinaa sotki

ja kanat pöyrän pääsä leipoi.

728. Tammela. Viherv. 228. 09.

Järvenpää. Karoliina Uggeldahl,

70 V. Kuullut pikkutyttönä Tam-

melan Mustialan läänissä.

Kehtolaulu.

„Huis humma Humppilaan,

palaa jälle pappilaan.

Pappilasa vihanen koira

puri lasta jalkaan."

729. Tammela? Viherv. 234. 09.

Kaukijärvi. Eufrosiina Stählman,

61 V. Luultavasti kuullut pikku-

tyttönä Somerolla, jossa on syn-

tynyt.

Kehtolaulu.

„Mene Halli tätilään,

täti leipoo suuren kakun,

tällää paljo voita päälle.
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tua sen Yrjölle (Maijulle)

ö sitten kun Yrjö (Maiju) her-

raa."

730. Tammela. Aaltonen 167. 13.

Kciiikola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Hops humma Humppilaan,

pallaa jälleen pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri lasta jalkaan,

ö Äiti appuun juoksi,

otti lapsen sylliinsä,

heitti humman helkkariin.

731. Tammela. Aaltonen 168. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Huis humma Humppilaan,

pallaa jälleen pappilaan.

Täti sulle kakun leipoo,

pannee paljon voita päälle,

ö liikkiön sianlihoja,

karpion kananmunia,

ottaa puolen tynnyriä.

732. Tammela. Aaltonen 186. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Huis humma Humppilaan,

palaa jälle pappilaan,

tee tietä Tätilään.

Täti leipoo ison kakun,

5 laittaa paljon voita päälle,

pääskysen munan verran.

733. Tammela. Aaltonen 210. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Huis humma Humppilaan.

Tee tietä Tätilään.

Pappilasa oli paha koira,

puri hummaa jalkaan.

5 Humma juoksi Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle.

Se suli suuhun ja kuivi luu-

hun.

Karpion kananmunia,

10 liikkiön sian lihoja.

734. Tammela. Aaltonen 222. 13.

Kaukola.

Laps meni Pappilaan,

Pappilasa paha koirra,

puri lasta jalkaan.

Laps meni tatin tykö,

, täti leipo suuren kakun,

pani paljo voita päälle,

sianlihalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli.

735. Tammela. HO 31 318. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira.

Puri lasta jalkaan.

ö Laps juaksi tatin tykö.

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita rakkoon.

Pääskysen munan verran.

736. Tammela. Viherv. 226. 09.

Kuhala. Eliisabet Vesterlund, 76 v.

Kuullut pikkutyttönä.

Kehtolaulu.

„Huis humma Humppilaan,

Humppilasta pappilaan,

pappilasta tätilään:

täti leipo suuren kakun.



Huru huru hummalla kirkkoon. 257

:, pani paljon voita päälle,

liikkiön siallihhaa,

karpion kanammunia."

737. Tammela. HO 31 302. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Kehtolaulu.

Hops humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan,

Pappilas oli paha koira.

Puri humman jallaan poikki,

ö Tee tiätä tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle.

Silitteli siallihalla,

Kaunisteli kanammunilla,

10 Voiteli voikkoisella.

Voinen kuinen kukkuu,

Lyä lato lukkuun.

Heitä piika heinään,

Takajallaast seinään.

15 Meirän lapsille voitakakkua,

Ja kylänlapsille rautaruaskaa.

738. Tammela. Viherv. 224. 09.

Linikkala. Olga Uutela, 32 v. Kuul-

lut Linikkalan kylässä 63-vuoti-

selta Miina Järviseltä, joka on

sen pikkutyttönä kuullut Tamme-
lan kirkonkylässä.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan,

pappilasa oli paha koira,

puri humman jalkaan,

ö Minä humman tätilään:

täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihoilla,

kaunisteli kananmunilla.

739. Tammela. HO 31 208. 13.

Ojasten kylä. Henrika Hammar-
berg, 65 v.

Kehtolaulu.

Huis humma Humppilaan,

Palojärven pappilaan.

Tee tiätä tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

ö Tälläs paljon voita päälle.

Ja anto lapselle.

740. Tammela. Mattila 8. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu

:

Huis humma Humppilaan,

Palojärven^ pappilaan,

pappilas' oli paha koira,

puri lasta jalkaan.

741. Tammela. Mattila 9. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu:

Lapsi meni Tätilään,

täti leipoo suuren kakon,

panee paljon voita päälle.

Silittelee sianlihoilla,

5 kaunistelee kananmunilla.

742. Tammela. Mattila 10. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

740. 1 Voi lukea myös: Palajärven, käsikirjotuksen a ja o aivan samannä-

köiset.

17
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Kehtolaulu

:

Lapsi meni tätilään [!].

Täti leipo suuren kakon,

pani paljon voita päälle,

liikkiöt sianlihoja,

5 karpiot kananmunia.

Tammela. Ks. nr. 47.

743. Humppila. Viherv. 4015. 12.

Emmi Nikander, 51 v.

Kehtolaulu.

Huis hummalla Humppilaan

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa paha koira

Puri lasta jalkaan.

r. Lapsi viätiin tätilään:

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verran.

744. Humppila. HO 10 35. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Huis hummalla kirkkoon.

Palojärven pap[p]iiaan

Pappilas' oli paha koira.

Puri lasta jalkaan

5 Laps vietiin tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

Pani paljon voita päälle.

745. Humppila. Matisto 2. 15.

Kehtolaulu.

Huis hummalla Humppilasta

Palojärven pappilaan;

Pappilassa paha koira

puri lasta jalkaan.

5 Lapsi juoksi tätilään,

täti leipoi suuren kakun.

pani paljon voita päälle

pääskysen munan verran.

746. Humppila. HO 31 434. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Hop hummalla kirkkoon.

Palaa jällen pappilaan.

Pappilas paha koira

Puri lasta jalkaan.

5 Laps juaksi tätilään.

Täti leipo suuren kakun.

Pani paljon voikkoo päälle,

Karpion kanammunia,

Liikkiön siallihhaa,

10 Kukko puuron keitti,

Kana riaskan lämmitti,

Pikku lintu lusikat pesi,

Varesmanni tallin loi loi loi.

747. Humppila. Viherv. 233. 09.

Humppila. Hilma Kivistö, 48 v.

Kuullut pikkutyttönä syntymäpi-

täjässään. Ä4uistiinp. Tammelan

Linikkalassa.

Kehtolaulu.

„Huis hummalla Huittisiin,

Palojärven pappilaan.

Pappilas on paha koira,

puri lasta jalkaan.

5 Laps meni tätilään

:

täti leipo suuren kakun,

pani paljo voita päälle,

liikkiön siallihhaa,

karpion kanammunia,

10 pualen tynnyriä oltta."

748. Humppila. Viherv. 445. 10.

Koivisto. Tilaa Vihervaara, 48 v.

Muistiinp. Helsingissä.
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Kehtolaulu.

„Huis hummalla Humppi-

siin,

Palojärven Pappisiin.

Pappisisa oli paha koira,

puri lasta jalkaan,

ö Lapsi juaksi tätilään:

täti leipoi suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

liikkiön siallihaa,

karpion kanammunia."

749. Urjala. Perho 3. 07.

Huis hummalla kirkkoon

Palajärven pappilaan.

Pappilassa oli paha haukku

Puri lasta jalkaan.

5 Lapsi vietiin Tätilään

Täti ^eipo suuren kakun

Pani paljon voita päälle

Pääskysen munan verta.

750. Urjala. HO 7 6. 15.

Laiikeela.

Tuutulaulu 1860-70.

Huis hummalla kirkkoon,

Pahajärven pappilaan,

Pappilassa oli paha koira,

Puri lasta jalkaan.

5 Lapsi vietiin tätilään,

Täti leipoi suuren kaakun,

Pani paljon voita päälle.

Pani pääskysen munan ver-

ran.

751. Sääksm. HO 24 831. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Huit hummalla kirkkoon

Kehinkillä kaupunkiin

Poiketaan sitte pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

r, Puri lasta jalkaan

Laps viätiin tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verta.

752. Sääksm. HO 24 1021. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Hop hummalla kirkkoon

Isolla varsalla pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Laps viätiin tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

753. Sääksm. HO 20 34. 13.

Rirvala. Leilin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Huru huru hummalla kirk-

kön

poikkes^sitte tätilän

täti leipö surerj^käkun

pane paljo voita pallepa

5 paskiisem^munav^verrai]^

kiillä se pisä kerran.

Sääksm. Ks. nr. 1405.

754. Kalvolla. Salo 212.

Josefiina Stenbom, 57 v.

Minä menin Tätilään

Tätilästä Hätilään^

Täti leipo suuren kaakun

13.

754. 1 Kylä ja kartano lähellä Hämeenlinnaa.
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Pani paljo voita päälle

ö Pääskösen munan verran.

755. Tyrväntö. HO 24 736. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Huis hummalla kirkkoon

Palas siältä pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Laps viätiin Hätilään

Hätiiästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljon voita päälle

Pääskösen munan verran.

756. Tyiväntö. HO 24 389. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa, mmitt.

19-v. Tyrväntöön.

Pappilassa oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

Laps viätiin tätilään

Ison tärin tykö

5 Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

757. Tyrväntö. HO 24 776. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Huis hummalla kirkkoon

Vara varsalla Karkkuun.

758. Tyrväntö. HO 24 811. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Hop hummalla kirkkoon

Pahalla jalaalla pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Laps viätiin Hätilään

Hätiiästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljon voita päälle

Pääskyläisen munan verran.

Tyrväntö. Ks. nr. 1415.

759. Hattula. Salo 209. 13.

Kustaa Rajala, 77 v.

Minä menin tätilään,

Täti leipo suuren kaakun,

Paiskas paljon voita päälle.

Pääskysen munan verran.

760. Hattula. Salo 400. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Ptruu hummalla kirkkoon.

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri hummaa jalkaan,

5 Humma se juoksi tärin tykö,

Täti leipo suuren kaakun,

Paiskas paljon voita päälle,

Silitteli sianlihalla,

Kaunisteli kananmunalla.

761. Hattula. Salo 436.
.
14.

Hilja Nieminen, 12 v.

Huru huru hummalla kirk-

koon,

Pappilan halla varsalla,

Pappilassa oli paha koirra.

Puri Hilmaa jalkaan,

5 Hilma juoksi Hätiiästä täti-

lään.

Täti leipo suuren kaakun.

Pani voita pääskysen munan

verran

Ja silitti sen silakan hän-

nällä.
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762. Hattula. Salo 450. 14.

Hilma Laakso, 12 v.

Huis hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilassa oli paha koirra,

Puri lasta jalkaan,

5 Täti leipo suuren pullan,

Pani paljon voita päälle.

763. Hattula. Salo 492. 14.

Oskari Ulan, Uv.
Ptruus hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilassa paha koirra,

Puri lasta jalkaan,

5 Laps juoksi Hätilään,

Hätilästä Tätilään,

Täti anto suuren kaakun.

Pani paljon voita päälle.

Pääskysen munan verran.

764. Hattula. Salo 507. 14.

Saimi Lagstedt, Uv.
Huis hummalla Huikkolaan,

Palajärven pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra.

Puri lasta jalkaan,

5 Lapsi vietiin Tätilään,

Täti lapselle kaakun leipo,

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verran.

765. Hattula. Salo 522. 14.

Jalmari Leppä, 10 v.

Hups, hups hummalla kirk-

koon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra.

Puri lasta jalkaan,

5 Lapsi juoksi Hätilään,

Hätilästä Tätilään,

Täti leipo suuren pullan.

Pani paljo voita päälle.

Pääskysen munan verran.

766. Hattula. Salo 529. 14.

Jenny Palma, 10 v.

Hops hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri lasta jalkaan,

5 Lapsi juoksi Hätilään,

Hätilästä Tätilään,

Täti leipo suuren pullan,

Pani paljon voita päälle,

Karpion kananmunia,

10 RikkiÖn sianlihoja.

767. Hattula. Salo 543. 14,

Ida Enkvist, 10 v.

Hupo hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri Kallee jalkaan,

ö Kalle juoksi Hätilään,

Hätilästä tätilään.

Täti leipo suuren leivän.

Pani paljon voita päälle.

768. Hattula. Salo 548. 14.

Kalle Enkvist, 10 v.

Hops hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Panpilass' oli paha koirra,

Puri Kallesta jalkaan,

5 Kalle juoksi Hätilään,

Hätilästä tätilään.

Täti leipo suuren kaakun,
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Pani paljon voita sekaan,

Pääskysen munan verran.

769. Hattula. Salo 557. 14.

Alma Nieminen. 10 v.

Huru huru hummalia pappi-

laan,

Pappilass' oli paha koirra.

Puri Hilmaa jalkaan,

Hilma juoksi tärin tykö,

ö Täti leipo suuren kaakun.

Pani siihen pääskysen munan
verran voita.

770. Hattula. Salo 573. 14.

Elias Enkvist, 13 v.

Hop hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilassa oli paha koirra,

Puri Villee jalkaan,

5 Ville juoksi Hätilään,

Hätilästä Tätilään,

Täti leipo suuren kaakun.

Pani paljon voita sekaan.

Sianlihalla silitteli,

10 Kananmunalla kaunisteli.

771. Hattula. Salo 579. 14.

Elsa Niittymäki, 12 v.

Hops hummalla kirkkoon.

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri minua jalkaan,

5 Minä juoksin Hätilään,

Hätilästä Tätilään,

Täti leipo pitkän pullan.

Pani paljon voita päälle.

Sianlihalla silitteli,

10 Kananmunalla kaunisteli.

772. Hattula. Salo 595. 14.

Oskari Enkvist, 14 v.

Laps' meni kerran pappi-

laan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puras' lasta jalkaan.

Lapsi vietiin Hätilään,

:. Hätilästä Tätilään,

Täti leipo suuren kaakun.

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verran.

773. Hattula. Salo 618. 14.

Inkeri Salminen, Uv.
Hops hummalla kirkkoon.

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri lasta jalkaan,

5 Lapsi hyppäs' tätilään.

Täti leipo suuren kaakun,

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verran.

774. Hattula. Salo 623. 14.

Arvo Liindan, 11 v.

Huis hummalla Huikkolaan,

Palajärven pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Puri lasta jalkaan,

5 Lapsi vietiin tätilään.

Täti suuren kaakun leipo.

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verran.

775. Hattula. HO 24 13. 13.

Eetu Laine, itselL, n. 70 v.

Huit hummalla kirkkoon.

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' on paha koirra,
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Puri lasta jalkaan,

5 Laps viätiin Hätilään,

Hätilästä tätilään,

Täti leipo suuren kaakun.

Pani paljon voita päälle

Pääskysen munan verran.

776. Hattula. HO 24 210. 13.

Vilhelmi Ahola, 67 v., Hattulan

metsäkulmalla.

Huis hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Pappilass' oli vihanen koirra

Puri lasta jalkaan.

777. Hattula. HO 24 922. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälässä.

Hop hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Pappilassa paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Lapsi viätiin Hätilään

Hätilästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljon voita päälle

Pääskysen munan verran.

778. Hattula. Tuomarila 93. 11.

Koski. Yrjö Salonen.

Hops hummalla kirkkoon

Kalajärven pappilaan

pappilasta Hätilään

Hätilästä tätilään

5 Täti leipoo suuren kaakun

pani paljon voita päälle

pikkusesta pyttysestä

pikkusen linnun munan ver-

ran.

779. Hattula. Tuoniarila 95. 11.

Koski. Aino Heino.

Huru hummalla kirkkoon

mennään Pahajärven pappi-

laan

Pappilassa oli vihanen haukku

puri humman jalan poikki.

5 Sieltä juostiin Hätilään

Hätilästä Tätilään

Täti leipoi suuren kaakun

pani paljon voita päälle

pikku pyttysestä

10 pikku kauhasella

sian lihalla silitteli

kanan munalla kaunisteli

linnun munan verran.

780. Hattula. HO 24 299. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Huis humma kirkkoon

Pappilasta pappilaan

Pappilasta tätilään

Täti leipo suuren kaakun

5 Pani paljo voita päälle

Pikkusesta pyttysestä

Pikkusella kauhasella.

1%\, Hattula. HO 24 338b. 13.

Lonkan torppa. Kalle Lonka, yli

70 V.

Huis hummalla kirkkoon

Palajärven pappilaan

Pappilasta tätilään

Täti leipoo suuren kaakun

5 Panee paljon voita päälle

Silittelee sijanlihalla

Kaunistelee kananmunalla

Pistää lapsen suukkoon.
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782. Hattula. HO 24 865. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Hop hummalla kirkkoon

Tai tammalla tanssiin

Täti leipoo suuren kaakun

Panee paljo voita päälle.

783. Hattula. HO 24 29. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v.

Vakuvirsi.

Huis hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Pappilass' oli vihanen koirra

Puri lasta jalkaan

ö Lapsi viätiin tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

784. Hattula. HO 24 67. 13.

Ä4ierola. Henriika Hyrstetti, itsel-

lisv., 71 v.

Vakulaiiln.

Huis hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Purekseli lapsia jalkaan.

785. Hattula. HO 24 713. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Huit hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Poikkee sitte tätilään

Täti leipoo suuren kaakun

5 Panee paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

786. Hattula. HO 24 23. 13.

Pekola. Hilma Ahonen, 14 v.

Ptryy hummalla kirkkoon,

Pahalla varsalla pappilaan,

Pappilass' oli paha koirra,

Joka puri hummaa jalkaan,

,-, Humma juaksi tärin tykö,

Täti leipo suuren kaakun,

Paiskas paljo voita päälle,

Silitteli sianlihalla.

Kaunisteli kananmunalla.

787. Hattula. HO 24 429. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Huis hummalla kirkkoon

Palaa siältä pappilaan

Sialla täti kaakun leipoo

Panee paljon voita päälle.

788. Hattula. HO 24 979. 13.

Rahkoila. Josefiina Tuominen, 56 v.

Hop hummalla kirkkoon

Ja pikku varsalla pappilaan.

789. Hattula. HO 24 958. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Uu hummalla kirkkoon

Mene kirkosta tätilään

Täti leipoo suuren kaakun

Paiskaa paljon voita päälle

5 Antaa N. Nm syärä.

790. Hattula. HO 24 166. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Hummalla kirkkoon

Palajärven pappilaan.

791. Hattula. HO 24 194. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.
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Huis hummalla kirkkoon

Pahalla varsalla pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Laps viätiin tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljon voita päälle

Pääskösen munan verran.

792. Hattula. HO 24 331. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Ptruus hummalla kirkkoon

Pahajärven pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

5 Lapsi juaksi Hätilään

Hätilästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

Hattula. Ks. nr. 1417 Ja 1431.

793. Hlinnan msr. Tuomarila 90.

11.

Järviö. Lauri Haapanen.

Mentiin kerran isoon taloon

Talon koira oli ulkona

ja puri lasta jalkaan.

Lapsi vietiin Hätilään

5 Hätilästä tätilään.

Tätilän emäntä leipo suuren

kaakun

pani paljon voita päälle

kaaputteli sijanlihalla

kananmunalla

u) Hops hummalla kirkkoon

kissalla kipin kapia kotia.

794. Hlinnan msr. HO 24 83. 13.

Liihtiala. Serafia Eriksson, 85 v.,

synt. Hattulassa.

Hops hummalla kirkkoon

Hätilästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

5 Pääskysen munan verran.

795. Vanaja. HO 24 991. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Huis humma kirkkoon

Laps viätiin tätilään

Tätilästä tätilään.

796. Renko. Tallimäki 31. 03.

Miina Tallimäki, 49 v.

Lasten laulu.

Hops hummalla kirkkoon,

kirkosta pappilaan,

pappilasta tätilään.

Täti leipo suuren kaakun,

ö pani vähän voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla.

797. Renko. HO 24 226 a. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Huis humma kirkkoon

Panajärven pappilaan

Pappilasta tätilään

Täti leipo suuren kaakun

5 Pani paljo voita päälle

Tonne lapsen huuppinen^

797. 1 Huuppinen = suu. Ker. sei.
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798. Renko. HO 24 322. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä,

55 V.

Ptruus hummalla kirkkoon

Pahajärven pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri N. N:ää jalkaan.

799. Janakk. HO 1 455. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta

Sillanpää, 84 v.

Huit hummalla kirkkoon,

pahalla varsalla pappilaan,

pappilas on vihanen koira,

puri varsan jalkaan.

5 Voi sitä varsa parkaa!

800. Janakk. HO 1 457. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Manta

Nyqvist, 44 v.

Hops hummalla kirkkoon,

poikkes sitten Tätilään.

Täti leipoo suuren pullan,

panee paljon voita päälle,

5 silittelee sianlihalla,

kaunistelee kananmunalla

ja pistää lapsen suukkoon.

801. Janakk. HO 1 439. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Huit hummalla kirkkoon,

varivarsalla perässä,

Älä poikke pappilaan,

pappilas on vihanen koira,

5 puree hummaa jalkaan.

Poikke sinne tätilään,

täti leipoo suuren kaakun,

panee paljon voita päälle,

pikkusesta pyttysestä,

10 pikkusella kauhasella,

sianlihalla silittelee,

kananmunalla kaunistelee,

pääskysen munalla

802. Janakk. HO 1 470. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Huit humma kirkkoon,

Palajärven pappilaan,

pappilas oli vihanen koira,

puri hummaa jalkaan.

5 Humma hyppäsi Tätilään,

täti leipo ison kaakun,

pani paljon voita päälle

pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella,

10 silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla,

ja anto lapsen syötä.

803. Janakk. HO 24 1054. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Hop hummalla kirkkoon

Pahajalaan pappilaan

Siältä sitte tätilään

Täti leipo suuren kaakun

ö Pani paljo voita päälle

Silitteli sianlihalla

Kaunisteli kananmunalla.

804. Janakk. HO 1 425. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Huit hummalla kirkkoon,

palaa siältä pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri hummaa jalkaan.

5 Laps vietiin Tätilään,

Täti leipo suuren kaakun,

pani paljon voita päälle
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pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella,

10 silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla,

pääskysen munalla.

805. Loppi. HO 24 1087. 13.

Ktistaava Jöörmanni, 78 v. Miiis-

tiinp. Vanajassa.

Huit hummalla kirkkoon

Pahajärven pappilaan

Pappilass' on paha koirra

Puree lasta jalkaan

5 Mutta poikke poikke tätilään

Täti leipoo suuren kakun

Panee paljo voita päälle

Pikkusesta pyttysestä

Pikkusella kauhasella

10 Kananmunalla kaunistelee

Sianlihalla silittelee

Antaa lapsen käteen

Lapsi pistää suukkoläpeen.

806. Loppi. Järvinen K- 3. 04.

J. Eklund, 42 v.

Kehtolaulu.

Pappilassa oli paha koira,

puri humman jalkaan.

Humma juoksi tätilään.

Täti leipoi suuren kakun,

5 pani paljon voita päälle,

silitteli sian lihalla,

kaunisteli kanan munalla.

Juustot ja kakut ja valkosct

jakut.

807. Loppi. HO 1 166. 14.

Hunsala. Miina Holm, 42 v.

Huis humma kirkkoon,

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira'

puri hummaa jalkaan.

:, Tee tietä Tätilään,

täti leipo ison kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla,

10 voikkosella voiteli,

antoivat sen paimenelle.

Paimen pani kiven päälle,

kivi rupee keikkumaan,

koiran ovet kolkkumaan,

1.-, pahat pojat tanssaamaan

taikina tiinut seljäsä.

808. Loppi. HO 1 177. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Huis humma kirkkoon,

Pahajärven pappilaan,

pappilasa oli paha koira,

puri hummaa jalkaan.

-) Tiä Tätilään

täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla.

809. Loppi. HO 1 274. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Huit humma kirkkoon,

palaa jällen pappilaan,

Pappilassa oli paha koira,

puri hummaa jalkaan.

5 Poikke, poikke Tätilään,

807. 1 alun lisäsivät toiset, koska keltoja ei muistanut. Ker. scl.
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täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle

pikkusesta pyttysestä,

silitteli sianlihalla,

10 kaunisteli kananmunalla.

810. Loppi. Leino G. E. Lopen

pitäjän kielimurteesta, Suomi
III 3 298, 87.

Läyliäinen.

Hiips humma.

Hups humma kirkkoon

Pahajärven pappilaan.

Pappilass oli paha koirra.

Puri humman jalaan poikki.

5 Sitten mentiin Tätilään,

Täti hyppäs Mäkilään

Siältä voita ottamaan;

Sitten leipo suuren kakun,

Pani paksult voita päälle,

10 Sianlihalla silitteli,

Kananmunalla kaunisteli,

Pääskysenmunan verta.

811. Loppi. HO 1 205. 14.

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Huu hummalla kirkkoon,

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri humman jalan poikki.

5 Täti se leipoi ison kakun,

Sääli paljon voita päälle,

sianmunalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli.

812. Loppi. HO 1 254. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

'

Oo hummat Humppilaan,

Palajärven pappilaan,

pappilasa oli paha koira,

puri hummaa jalkaan.

5 Humma juoksi Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

sianlihalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli.

813. LoppL HO 1 292. 14.

Läyliäinen. Viljo Tähtinen, 13 v.

Hoo hummalla kirkkoon,

Pahajärven pappilaan,

Pappilasa oli paha koira,

puri humman jalan poikki,

5 Humma juoksi Tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

sianlihalla silitteli,

kananmunilla kaunisteli.

814. Loppi. HO 1 153. 14.

Pilpala. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Huis humma kirkkoon,

Pahajärven pappilaan.

Humma hyppäs Tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

5 pani paljon voita päälle,

pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella.

Sianlihalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli,

10 varpusen munalla ruusasi.

815. Loppi. HO I 114. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Huu hummalla kirkkoon,

Pahajärven pappilaan.
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Pappilasa oli paha koira,

puri humman jalan poiUki.

5 Humma juoksi Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

pikkusesta pyttysestä.

sianlihalla silitteli,

10 kananmunalla kaunisteli,

varpusen munalla voiteli.

816. Loppi. HO 1 118. 14.

Räyskä/ä. Ida Ilman, 30 v.

Huis humma kirkkoon,

Palajärven pappilaan,

poikkes sitten Tätilään.

Täti kakun leipoo,

5 kukko puuron keittää,

kana riaskan lämmittää,

pikkulinnut lusikat tuo.

817. Loppi. HO 1 119. 14.

Räyskälä. Mattilan isäntä, 60 v.

Huis humma kirkkoon,

Palajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri humman jalan poikki.

5 Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunilla.

818. Loppi. HO 1 64. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Huis humma kirkkoon,

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koirra,

puri humman jalan poikki.

5 Poikket, poikket Tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle

pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella.

K» Silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunalla

ja pisti suukkoseen.

819. Loppi. HO 1 151. 14.

Teväntö, Alitalo. Kertoja 40-v. nai-

nen,

Ptyy humma kirkoon,

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koira,

puri lapsen jalan poikki.

5 Poika vietiin tätilään,

täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

silitteli sianlihalla,

kaunisteli kananmunilla.

820. Loppi. HO 1 1. 14.

Vojakkala. Miina Lukana, emäntä,

30 V.

Huu huu hummalla kirk-

koon,

Pahajärven pappilaan.

Pappilasa oli paha koirra,

puri hummaa jalkaan.

ö Humma juaksi Tätilään,

Täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle

pikkusesta pyttysestä

pikkusella kauhasella.

10 Sianmunalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli,

anto lapsen kätöseen

ja pisti suukkoläppeen.

821. Loppi. HO 1 50. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.
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Huis humma Humppilaan,

Palajärven pappilaan.

Laps viätiin Tätilään.

Täti leipo suuren kakun,

r, pani paljon voita päälle.

822. Haasj. HO 1 394. 14.

Kirkonkylä. Alma Aaltonen. 35 v.

Körö körö kirkkoon,

Palajoen pappilaan.

Pappilasta Tätilään,

Täti leipoo suuren kaakun,

5 panee paljon voita päälle,

silittelee sianlihalla,

kaunistelee kananmunalla.

823. Haasj. HO 27 18. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Körö körö kirkkoon

Kirkosta tätilään

Täti leipoo suuren leivän

Panee paljo voita päälle

5 Pikkusesta pyttysestä

Vähäsellä kauhasella

Kukko puuron keittää

Kana suolat heittää

Varpunen voin sulattaa.

824. Hausj. HO 27 20. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Körö körö kirkkoon

Kirkosta pappilaan

Pappilass oi' paha koira

Puri (lasta) jalkaan,

(jonkun nimellistä)

825. Hausj. HO 1 363. 14.

Selanoja. Olga Nokkala, 33 v.

Huis humma kirkkoon,

poikkes sitten Tätilään.

Täti leipoo suuren kaakun,

panee paljon voita päälle

ö pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella,

sianlihalla silitteli,

kananmunalla kaunisteli.

826. Hausj. HO 1 303. 14.

Vantaa. Eeva Gajander, 70 v.

Huis humma kirkkoon,

poikke sitten Tätilään,

täti leipoo suuren kakun,

panee paljon voita päälle,

5 silittelee sianlihalla,

kaunistelee kananmunalla.

827. Hausj. HO 1 311. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Huu humma kirkkoon,

poikke sitten Tätilään,

täti se leipoo suuren kakun,

panee paljon voita päälle,

5 silittelee sianlihalla,

kaunistelee kananmunalla,

antaa sitten lapsen syörä.

828. Kärkölä. HO 1 976. 14.

Hevonoja. Kertoja n. 25-v. naineti.

Huis humma kirkkoon,

poikkee Tätilään,

täti pullan leipoo,

sianlihal silittää,

5 kananmunat kaunistaa,

kana kastit lämmittää,

lintu luskat lennättää,

harakka vieraaks tulee.

829. Kärkölä. HO 1 995. 14.

Hähkäniemi. Amanda Johansson,

70 v.
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HuLi hoppa kirkkoon,

poikkes sieltä tätilään,

Täti leipoo suuren pullan,

panee paljon voita päälle.

830. Kärkölä. HO 1 1006. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.

Huis humma tätilään,

täti leipoo suuren kaakun,

panee paljo voita päälle,

pääskysen munan verran.

831. Kärkölä. HO 1 987. 14.

Koukunmaa. Maria Kola, 23 v.

Törö, törö kirkkoon,

tee tietä Tätilään,

Täti pullan leipoo,

silittää sianlihalla,

5 kananmunalla kaunistelee,

panee voita päälle.

832. Kärkölä. HO 1 989. 14.

Koukunmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Tee tietä Tätilään,

täti pullan leipoo,

silittää sianlihaa,

panee voita päälle.

Kärkölä. Ks. nr. 1486.

833. Koski. HO 1 724. 14.

Etola. Emäntä „Nikkar" , 40 v.

Poiketaan Pätilie,

Täti kakun leipoo,

kukko puuron keittää,

kana kastin lämmittää,

5 harakka luskat lennättie.

834. Koski. HO 1 689. 14.

Huljala. Eedla Koskinen, 65 v.

Ptyy humma kirkkoon,

poikkee Pätilään '.

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

-, kana rieskan lämmittää,

varpuset lusikat pesee,

pienet linnut paskat noukkii,

koukkii.

835. Koski. HO 1 736. 14.

Hyrkkälä. Ulrika Koskinen, 60 v.

Pruu humma kirkkoon,

Täti kakun leipoo,

panee paljon voita päälle.

Kukko puuron keittää

5 kana kastin lämmittää,

harakka hevoset juottaa,

tianen lusikat tiskaa.

836. Koski. HO 1 705. 14.

Kirkonkylä. Hilma Toivonen, 35 v.

Könön könön kirkkoon.

Täti kakun leipoo,

kukko puuron keittää,

kana kastin lämmittää,

5 lintu luskat lennättää,

tiainen palan kaappii,

harakka hevoset juottaa.

837. Lammi. Rytkönen 1799. 95.

T. Voiden, 40 v. Mmitt. Lammilta.

Muistiinp. Sippolan Hirv. kyl.

Ptryy humma kirkoo,

Poikkea pätilää

Pätilästä tätilää

Täti kaakun leipoo

ö Kukko puuron keittää

834. 1 Pätilä on eräs talo Koskella. Ker. scl.
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Kana kastin lämmi

Lintu lusikat pesee,

Varpunen pasat noukkii

Koukkii, noukkii.

838. Lammi. HO 1 644. 14.

Kirkonkylä. Leena Hiiostila, 89 v.

Huis humma kirkkoon,

poikkee Tätilään.

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

ö kana kastin lämmittää,

lintu luskat lennättää.

Lammi. Ks. nr. 841.

839. Tuulos. HO 1 604. 14.

Pohjoinen. Amanda Lehtonen, 60 v.

Huis humma kirkkoon,

poikkee Tätilään.

Täti leipoo suuren kaakun,

panee paljon voita päälle

5 pikkusesta pyttysestä,

pikkusella kauhasella,

sianlihalla silittelee,

kanan munalla kaunistelee.

840. Hauho. HO 29 15. 13,

Maija Martikainen, 61 v., synt.

Tuuloksessa.

Hops humma kirkkoon

poikkee sieltä tätilään.

Täti kaakun leipoo,

panee paljon voita päälle

5 munan kuolen verran.

841. Hauho. HO 29 68. 14.

Matilda Pildi, synt. 1888 Lammilla.

Oppinut äidiltään.

Huru huru hummalla kirk-

koon,

varu varu varsalla pappilaan,

pappilassa oli paha koira

puri varsan jalkaan.

842. Hauho? HO 9 3. 14.

Miina Helin, synt. 1850 Pälkä-

neellä Epaalassa. Oppinut lap-

sena vanhemmiltaan.

Huis humma kirkkoon,

Poikkee sieltä tätilään.

Täti kakun leipoo.

Panee paljon voita päälle.

5 Kukko puuron keittää.

Kana rieskan lämmittää.

Linnut lusikat pesee,

Harakat lusikat nuolee.

843. Hauho. Leander 49. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Hops hummalla kirkkoon,

poikkee tätilään,

täti kaakun leipoo,

panee paljon voita päälle,

5 kukko puuron keittää,

kana rieskan lämmittää,

Piäte lusikat pesee.

844. Hauho. HO 1 678. 14.

Eteläinen. Manta Peltola, 66 v.

Prtuu humma kirkkoon,

poikkee sitten Tätilään!

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kana riaskan lämmittää,

kissa pesee lusikat,

harakka tuo suolat

ja pikkulintu voin sulaa.

845. Hauho. HO 24 667. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Hup hummalla kirkkoon

Poikkee siältä tätilään
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Täti leipoo suuren kaakun

Panee paljo voita päälle

ö Variksen kynnen verran.

846. Hauho. Leander 117. 13.

Hyötnäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Hopp hopp hummalla kirk-

koon,

poikkee sitte tätilään,

täti kaakun leipoo,

panee paljo voita päälle,

ö pääskysen paskan verran.

847. Hauho. HO 24 887. 13,

Hyötnäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Hops hummalla kirkkoon

Pahajalkanen pappilaan

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

:-) Laps viätiin tätilään

Tätilästä Hätilään

Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle.

848. Hauho. HO 24 573. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson,

itsellisen vaimo, 76 v.

Huis hummalla kirkkoon

Poikkee siältä tätilään

Kukko puuron keittää

Kana riaskan lämmittää.

849. Hauho. HO 24 585. 13.

Porras Kustaava Niemi, n. 50 v.

Huis hummalla kirkkoon

Poikkee siältä tätilään

Täti kaakun leipoo

Panee voita päälle.

850. Hauho. HO 24 587. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Hops humma kirkkoon

Poikkee tätilään

Täti kaakun leipoo

Panee paljo voita päälle.

851. Hauho. HO 24 629. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Huit hummalla kirkkoon

Poikkee tätilään

Täti kaakun leipoo

Ohrasesta, vehnäsestä

ö Panee voita päälle

Pikkusesta pyttysestä

Voikonrasvalla^ voitelee

Silittelee pääliseksi

Huit hummalla kirkkoon.

Hauho. Ks. nr. 1503.

852. Pälkäne. Leander 88 a. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Huis humma kirkkoon,

täti leipo suuren leivän,

pani paljo voita päälle,

kärpäsen munan verran.

Pälkäne. Ks. nr. 842.

853. Luopioin. HO 22 9.

Yleinen.

Huru, huru, huru, huru

Hummalla kirkkoon,

Poikkee sitte tätilään;

Täti kaakun leipoo,

5 Kukko puuron keittää,

13.

851. 1 Voikonrasva — sulaa voita. Ker. sei.

18
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Kana kastin lämmittää,

Västäräkki voin sulaa,

Tiainen tikut noukkii,

Varpunen vadit kaappii,

10 Pikku linnut lusikat pesee,

Katti kauhan kanniskelee.

854. Luopioin. Vallenias 155. 14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, leski, 66 v.

Hop hummalla kirkkoon

Poikkee siältä tätilään

Täti kaakun leipoo

Ja panee voita päälle.

855. Padasj. HO 20 129. 15.

Auttoinen. Jallin vanha emäntä,

n. 70 V.

poikkiet tätileän

täti kaakun leipoo

kana hierimen laittaa.

856. Padasj. HO 20 101. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Aatolf Lehti-

nen, 80 V. Elänyt ikänsä Padas-

joella.

Huis hummalla kirkkoon

poikkies sittet tätilään

täti kaakul leipoo

kukko puuroT] keittää

5 kana mailol lämmittää

pienet linnut lusikat tuo.

857. Padasj. HO 20 102. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

(Alku samoin kuin Lehtisellä [ks.

nr. 856].) •

kana rieskal lämmittää

tianen (sic!) voin sulaa

harakka hierimeri kaappii

ja varis hevoses juottaa.

858. Asikk. HO 22 26. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Hop humma kirkkoon,

. Aja sitten tätilään;

Täti leipoo suuren pullan,

Panee paljon voita päälle.

859. Asikk. HO 4 51. 14.

Eliina Mattila, 31 v.

Hop heppu kirkkuon,

poikkee tätilien,

täti pullan leipoo,

kukko puuron keittie,

5 kana kastin lämmittie,

pikkulintu lusikat lennättie,

harakka voin suolaa.

860. Asikk. HO 1 844. 14.

Hillilä. Iita Nurmi, 43 v.

Körö körö kirkkoon,

poikkee Tätilään.

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kana kastin lämmittää,

lintu luskat lennättää,

kissa luskat tiskaa,

harakka havut hakkaa,

varis tallin luo.

861. Asikk. HO 1 860. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Hop heppo kirkkoon,

poikkee Tätilään.

Täti kaakun leipoo,



Huru huru hummalla kirkkoon. 275

kukko puuron keittää,

ö kana kastin lämmittää,

pikku tiain puut tuo,

lintu luskan lennättää.

862. Asikk. HO 30 94. 13.

Kalkkinen.

Ptruu hepo kirkkuo,

talonpoika kyytii —
ruskeair ruunalT

valkeair varsall'

:, poikkea tätilää —
täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

kana mailon lämmittiä,

västäräkki voin sulaa,

10 pien' lintu luskat lennättiä,

harakka hierimen kaappii.

863. Asikk. HO 30 129. 13.

Kalkkinen. Sandra Koskinen, 43 v.

Ptruu heppo kirkkuo

aja tätilähän.

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron kelttiä,

5 kana kastin lämmittiä,

lintu luskat lennättiä —
varpui välit pesie —
harakka söi puuron.

864. Asikk. HO 1 875. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Helin,

79 V.

Truu heppo kirkkoon,

poiketaan Tätilään,

täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kana kastin lämmittää,

varpui välit pesee,

harakka luskat lennättää.

865. Asikk. HO 1 822. 14.

Kurhila. Olivia Loiihela, 51 v.

Hop humma kirkkoon,

aja sitten Tätilään.

Täti pullan leipoo,

panee paljon voita päälle.

5 Kukko puuron keittää,

kana kastin lämmittää,

tiain luskan lennättää,

harakka vieraaks tulee.

866. Asikk. HO 1 767. 14.

Paakkola. Karoliina Huovila, 65 v.

Törö, törö kirkkoon,

poikkie Tätilie,

täti kaakun leipua,

kukko puuron keittää,

5 kana kastin lämmittää,

lintu lusikat lennättää,

tiain palan kaappii,

harakka vieraat kuttuu.

867. Asikk. HO 1 85. 14.

Pulkkila. Olga Öholm, 51 v., synt.

Padasjoella.

Huis humma kirkkoon,

aja muorin aittaan,

poikkee tätilään,

täti kaakun leipoo,

5 kukko puuron keittää,

kana maidon lämmittää,

pikkulintu luskan lennättää.

868. Asikk. HO 1 814. 14.

Viitaila. Amanda Kiikkilä, 55 v.

Muutt. Padasjoelta 30 v. sitten.
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Körö, körö kirkkoon,

poiketaan Tätilään,

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

ö kana kastin lämmittää,

harakka luskat lennättää,

varpunen välit pesee.

Asikk. Ks. nr. 1528.

869. Hollola. HO 1 927. 14.

Sairakkala. Aina Äijälä, 12 v.

Körö körö kirkkoon,

poiketaan Tätilään.

Täti pullan leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kana kastin lämmittää,

varpunen lusikat lennättää,

varis vaarin paran kaappii.

870. Hollola. HO 1 959. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Poikkee Tätilään,

täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittie,

kana kastin lämmittie,

i tiain luskan lennättie,

varis vappu tallin luo,

kastarin mies vieraaks tuli.

871. Hollola. HO 1 941. 14.

Untila. Anna Sofia Annantytär,

79 V.

Prtuus hoppa kirkkoon,

poikkee Tätilään!

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kanat kastin lämmittää,

tianen luskan lennättää,

varpunen valin kaappii.

872. Hollola. HO 1 916. 14.

Uskila. Adolfina Hannula, 50 v.

Hop, hop kirkkoon,

poikkea tätilään,

Täti kaakun leipoo,

kukko puuron keittää,

5 kana kastin lämmittää,

tiain luskat pesee,

varpunen välit lennättää.

873. Orimatt. Harden 1. 13.

Hops hoppa kirkkoon

ajan muorin aitan eteen

muori leipoo pullan

panee voita päälle

h silittää sen siloseks

lapsen miel' tulee iloseks'.

874. Iitti. Hilden 46. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Oh, heppu kirkkoon.

Ajaa mummun aitan eteen.

Mummu antaa voitakakkuu,

Sianlihaa sivahuttaa.

875. Iitti. HO 4 226. 14.

Kirkonkylä. Honnin Sohvi, 59 v.

Körö körö kirkkoh,

aja mummun aitan eteh,

mummu tekee voitakaakkuu,

sivahuttaa sianlihaa,

5 kapahuttaa kananmunaa.

876. Iitti. HO 4 7. 14.

Lyöttilä. Herman Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Körö körö kirkkoon

aja mummun aitan eteen.
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mummu antaa voitakaakkuu

sivalluttaa sianlihaa.

877. Heinola. Koskenjaakko 33.

09.

Körö körö kirkkoon,

aja muorin aitan eteen.

Muori kaakun laittaa

valkeasta leivästä

5 ja ruskeasta voista.

878. Heinola. Kekkonen 48. 13.

Karttusilla.

Kukko puuron keitti,

Kana maijon kantoi,

kissa lusikat lennätti.

Jok ei ole piilos,

5 olkuo piilon takan,

totta silmän aukaisen.

879. Hartola. Lilius 117. 88.

Miina Juhanneksentytär, 12 v.

Truu hepo kirkkoon,

Poikkea Tätilään,

Täti kaakun leipoo.

Kukko puuron keittää

5 Kana maijon lämmittää,

Pieni lintu lusikan toi,

Haukka kauhan lennätti

Pitkin järven-rantoja.

880. Hartola. HO II 275.

Amalia Heinonen.

Tpruu hepo kirkkoon,

Aja mummin aittaan,

Poikkea tätilään,

Täti koakun leipoo,

5 Kukko puuron keitteä.

Kana maion lämmitteä.

13.

Pieni lintu lusikat kantoa,

Pitkin meren rantoa.

Ham lapsen suukkoon.

881. Hartola. Viherv. 4006. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiin/).

Jokioisten Latovainiossa.

Kehtolaulu.

Ptruu humma kirkkoon,

Poikkea tätilään.

Täti kakun leipo,

Kukko puuron keitti,

5 Kana mairon lämmitti,

Pian lintu lusikat lennätti

Värin lairalle.

882. Hartola. Öfverling 226. 90.

Kirkko la.

Btyrr Hepo kirkkoon

poikke tätilään

Täti kaakun leipoo

kukko puuron keittää

5 kana liemen lämmittää

pien lintu lusikan tuo.

883. Luhanka. Halonen H. 20. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Ptruu hummalla kirkkoon

Poikkee tätilään.

Täti kaakun leipoo,

Kukko puuron keittää

5 Kana maijon lämmittää

Harakka suolan heittää

Pikkulintu lusikat kiijättää.

884. Längelm. Tyyskä 25606. 08.

Hilma Virtanen, n. 13 v. Kuullut

äidiltään, n. 40 v., synt. Längel-

mäeltä. Muistiinp. Eräjarvella.

Körö körö hummalla kirk-

koon
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papim muorim penkkiin,

poikkee siältä tätilään,

täti kaakon leipoo,

5 kukko puuron keittää,

sammakko suolan heittää,

Pikku lintu lusikap pessee,

kana riaskan lämmittää,

kukko silmän pistää,

10 varis voim^panee.

885. Längelm. Kinnunen 627. 86.

Eväjärvi, Haukilahti. Kaarlo Au-

gust Ruusunen, 26 v.

Körö, körö kirkkoon,

poikkee sieltä tätilään,

täti leipoo suuren kakun,

pani paljon voita päälle.

5 Kukko puuron keittelee,

kana maijon lämmittää,

harakka suolan heitti,

pikku lintu lusikat pesi,

varpunen vatit kanto,

10 pääskynen päivällisen anto,

katti kaukana katteli.

Längelm. Ks. nr. 888.

886. Kuorehv.— Längelm. Ekman
E. A. 202. 91.

Päätoisinto Kalkun Lehtimäen tor-

pan emännältä, joka on Kuoreh-

veden Hallista kotoisin. Toisin-

noiden mukainen Myllytorpin lap-

silta Vilkkilässä. Hyvin tavallinen.

Huru huru hummalla kirk-

koon!

Vaari se varsalla perässä kär-

rää.

Poiketaas me Tätilään!

Täti kakon leipoo,^

5 kukko puuroTi^keittää,

-

kana riaskal_lämmittää,''

pikkulinnut lusikat pesee^

hiiri hiärimen kaappii'

kotan takana ojassa.

887. Kuorehv. HO 15 62. 13.

Lahdenkylä.

Lapselle

:

Körö körö kirkkoon,

Poikkee^ ^sieltä tätilään.

Täti kakol_leipoo.

Kukko puuroTi^keittää, ^

ö Kana maijol_lämmittää.

Pikku linnut lusikap^pessee,

Harakka kauhaT]_kaappii,

Västäräkki voin suolaa.

Varis vieraat kyytii

10 Lapinlahteen- asti.

888. Jämsä. HO 26 4.

Fredrika Majorin, 75 v.

Körö, körö kirkkoon

Papin muorin penkkiin

Poikkee sieltä tätilään

Täti kaakun leipoo

5 Kukko puuron keittää

13.

886. 1 Sivuun lisätty: tois. panee paljo voita päälle. — '^ Samoin: tois. varpu-

nen suala^heittää. — ^ Samoin: toisin: k. laittaa kasteen. — ^ Samoin: [toisin:]

varpunen lusikat pesee, västäräkki voin sualaa. - "' Säe lisätty väliin.

887. 1 1. varis suolan maistaa. Ker. lis. — '' lahti Kuorehveden Lahdenkylässä,

josta laulu on saatu. Ker. sei.
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Kana maidon lämmittää

Pikkunen lintunen lusikan tuo

Västäräkki voin sulaa.

889. Jämsä. Lilius 132. 88.

Turkkaa. Kasper Koivisto, 8 v.

Körön, körön kirkkoon

Pekan muorin penkkiin,

Poikkee sieltä tätilään.

Täti kaakun leipoi,

5 Kukko puuron keitti,

Kana maijon lämmitti,

Suntijainen suolat heitti.

Pienet lintuset lusikat len-

nätti.

Harakat hevoset suki.

890. Korpit, tai Jämsä. HO 12
56. 08.

Huis hummalla kirkkoon

Vaari meni varsalla perässä

Istui siellä ryssän penkkiin

Nahkalaukku selässä.

891. Korpit. Kotilzoslzi 156. 08.

Lasten lauluja.

Huis hummalla kirk[k]oon

Takatietä Pappilaan.

Pappilas on iso koira,

Puri lasta jalkaan.

5 Lapsi vietiin tatin tykö,

Täti leipo ison kakun.

Pani paljon voita päälle,

Pääskysen munan verta.

892. Korpit. HO 31 619. 13.

Noin 60-v. mies. Muistiinp. Some-

rolla.

Kehtolaulu.

Ptruu humma kirkkoon,

Poikkee siältä tätilään.

Täti kakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

5 Kana mairon lämmittää,

Piänet lintuset lusikat lennät-

tää.

Korpit. Ks. nr. 919 ja 921.

Körö körö kirkkoon.

893. Sääksm. HO 20 11. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

itsell., 71 V., ks. MT 1 i 161.

Huruhuru huruhuru hummal-

la kirkköm_

pappilam^muarim _peT)kkin.

894. Haitata. Sato 218. 12.

Vihtori Mäki, 67 v.

Körö körö kirkkoon

Pappilan muorin penkkiin

895. Haitilta. Sato 423. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Körö körö kirkkoon.

Pappilan muorin penkkiin.

896. Hattula. Sato 451. 14.

Hilma Laakso, 12 v.

Körö körö kirkkoon,

Pappilan muorin penkkiin.

897. Hattula. Sato 556. 14,

Alma Nieminen, 10 v.
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Körö körö hummalla kirk-

koon,

Pappilan muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla.

Valkealla varsalla,

ö Laukkipäällä pässillä,

Kirjavalla kissalla.

898. Hausj. HO 27 19. 13.

Körö körö körö körö kirk-

koon

Pappilan muorin penkkiin

Ruskealla ruunalla

Valkealla varsalla

5 Laukkipäällä lampaalla.

899. Hausj. HO 1 386. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen.

59 V.

Körö, körö kirkkoon,

körö kirkosta kottiin,

ruskealla ruunalla,

valkialla varsalla,

ö kirjavalla kissalla,

loukkupäällä lampaalla.

900. Hausj. HO 1 315. 14.

Vantaa. Juho Vuori, 13 v.

Körö körö kirkkoon,

papin muorin penkkiin

ruskealla ruunalla,

valkealla varsalla,

ö kirjavalla kissalla,

kolipäällä koiralla

topsis topsis top.

901. Kärkölä. HO 1 974. 14.

Hevonoja. Kertoja 25-v. nainen.

Körö körö kirkkoon

papin muarin penkkiin,

paraaseen paikkaan.

902. Kärkölä. HO 1 1007. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.

Huit, huit, huit, huit hum-

malla kirkkoon,

ruskeella ruunalla,

valkeella varsalla

peltojen peräte,

5 aitojen alate.

903. Koski. HO 1 723. 14.

Etola. Amalia Nikula, 70 v.

Körö körö kirkkoon

mustalla valkalla,

valkeella tammalla.

904. Lammi. HO I 627. 14.

Kirkonkylä. Maija — ?, 70 v.

Körö körö kirkkoon

pappilan muarin penkkiin

lakkipäisellä hevosella.

905. Lammi. HO 1 648. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola,

63 V.

Körö körö kirkkoon

ja kirkosta kottiin

ruskealla ruunalla ja

Valkosella varsalla.

906. Hauho. HO 24 486. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Körö körö kirkkoon

Pappilan muarin penkkiin

Pappilass' on paha koirra.

907. Hauho. HO 24 600.

Porras. Eeva Niemi, 12 v.

13.
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Körö körö kirkkoon

Pappilan muarin penkkiin

Valkopäällä ruunalla

Laukkipäällä lampaalla.

908. Luopioin. HO 24 436. 13.

Aitoo. Ulla Kcillgren, 19 v. Miiis-

tiinp. Hauholla.

Körö körö kirkkoon

Pappilan muarin penkkiin

Valkosella hevosella

Laukkapääilä lampaalla

r, Kirjavalla kissalla.

909. Asikk. Kantele 243. 13.

Kaarin Lehtinen.

Körö körö kirkkoo

Pappilan muorin penkkii

Ruskeella ruunall'

Valkeella varsalla

5 Lakki-(iaukki) pää lampaalla

Kirjavair kissalla.

910. Asikk. HO 30 29. 13.

Kalkkinen. Dagmar Brun, 20 v.

Körö, körö kirkkuo,

papin muorin penkkii,

parahasie paikkaa,

ruskealla ruunalla,

5 valkealla varsalla.

911. Asikk. HO 1 813. 14.

Viitaila. Hilja Kiikkilä, 29 v.

Körö, körö kirkkoon

Pappilan muorin penkkiin

kirjavalla kissalla,

valkialla varsalla,

5 laukkipäällä lampahalla.

Asikk. Ks. nr. 862.

912. Hollola. HO 1 888. 14.

Kirkonkylä. Hilma Olander, 28 v.

Körö körö kirkkoon,

papin pojan penkkiin.

913. Hollola. HO 1 896. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori, n. 70 v.

Törö, törö kirkkoon,

tikkuista tinssua,

takkuista tanssua.

914. Heinola. HO 30 28. 13.

Körö, körö kirkkoo —
valkealla varsalla,

mustalla ruunalla

papin muorin penkkii.

915. Heinola. Kosken]aakko 21.

09.

Körö körö kirkkoon,

meidän muorin penkkiin,

ruskealla ruunalla,

valkealla valakalla.

916. Heinola. Kekkonen 46. 13.

Tytr heppo kirkkoo

ruskealla ruunalla

Valkosella valakalla.

Aja muorin aitan etie.

5 Muori leikkaa pitkän kaakun,

panie voita pielle. —

Langelm. Ks. nr. 884.

917. Kuorehv. HO 15 70. 13.

Joensuu. „Horhan-Kustu" (August

Vanhatalo), n. 70 v.

Kehtolaulu.

Körö körö kirkkoon

Papim^muorim^penkkiin
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ruskealla ruunalla

Val^kealla varsalla

5 Juolukkapol°vella

Hopeahel^mellä.

918. Kuorehv. HO 15 61. 13.

Vedenpää. Iida Vedenpää, 35-40 v.

Kehtolaulu.

Huru, huru hummalla kirk-

koon,

körö körö kirkkoon,

papin muorin penkiin.

Jämsä. Ks. nr. 888-9 ja 921.

919. Korpil. Kotikoski 157-8. 08.

Körö körö kirkkoon

Papin muorin penkkiin.

Ruskealla ruunalla,

Valkealla valakalla.

5 Puolakan polvella,

Hopialla helmellä.

Poiketaan tätilään,

Täti kaakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

10 Kana maidon lämmittää.

Varis vadin pesee,

Haukka kauhan kantaa.

Pienet linnut lusikat pesee.

Katti kauhat kaaputtelee.

920. Korpil. Kotikoski 159. 08.

Huis hummalla kirkkoon

Vaari varsalla perässä.

Istui siellä ryssän penkkiin

Nahkalaukku selässä.

921. Korpil. tai Jämsä. HO 12
58.

. (15.)

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla,

Valkealla valakalla,

5 Puolakan polvella,

Hopialla helmellä.

Poiketaan tätilään,

Täti kaakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

10 Kana maijon lämmittää,

Harakka hierimen koalii,

Varis voita suolaa,

Haukka kauhan kantou.

Pienet linnut lusikat tuo,

15 Koira vieraat haukkuu.

Hau, hau, hau.

922. Korpil. HO 8 61. 13.

Kanttori Lindfors, 83 v. Muistiinp.

Uuraisilla.

Körö körö kirkkoon,

Meijän muorin penkkiin.

923. Korpil. Kantele 270. 13.

Bertha Cantell, kuullut Korpilah-

della noin 40 v. sitte.

Körö körö kirkkoon

Ruskialla ruunalla

Valkialla varsalla

Pappilan muorin penkkiin.

924. Korpil. HO 31 554. 13.

Saukkonen, noin 50 v. Muistiinp.

Humppilassa.

Kun lapsia heilutettiin polvella, sa-

nottiin:

Körö körö kirkkoon,

Papinmuarin penkkiin,

Ruskealla ruunalla,

Valkealla varsalla.
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Lintu tuopi liinapaidan.

925. Somero. HO 31 37. 13.

Knltela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Kehtolaulu.

Älä itke pikku lapsi,

Kyllä pian suvi tullee.

Lintu tua lapselle liinapairan,

Pääsky päänalasen,

ö Korolintu' korvatyynyn.

926. Jokioin. VUierv. 496. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

Liiku liiku lintustani,

lintu mulle liinapairan,

pääskynen päänalusen,

koskilintu korvatyynyn,

ö vesilintu verkatyynyn,

haukkanen kirjavan hammeen,

hyttynen hyvän ylysen\

parma pahan alusen.

927. Tammela. Aaltonen 33. 12.

Torro. Eräs 45-v. emäntä, synt.

Somerolla.

Kehtolaulu.

Nuku, nuku, nukkeriainen!

Pane maata mansikkainen!

Lintu tuo sulle liinapaidan,

käki kengät, suorsa sukat,

5 koskilintu korvatyynyn.

928. Loppi. HO 1 172. 14.

Hunsala. Maija Kantti, 83 v.

Nuku nuku nukkerainen,

pane maata mansikkainen,

lintu tuapi liinapairan,

korpilainen korvatyynyn.

929. Pälkäne. HO 2 37. 13.

Onkkaala. Kari.

Kehtolaulu.

Itte tuudin, itte laulan,

itte liikutan lintuani,

lintu sulle liinapaidan,

koskeroinen korvatyynyn,

5 pääskynen päänalusen,

västäräkki vällyt.

930. Padasj. HO 20 106. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Ittel liikul lintuani

lintu minullel liinapailari

koskilintu korvatyynyn

peäskyläinem peänaluse'.

Iitti. Ks. nr. 1052.

931. Korpil. HO 12 89 (= Koti-

koski 668). (15.)

Riikka Kaitaranta.

Minä laulan lapselleni,

Lirittelen linnulleni.

Lintu tuopi liinapaijan ',

Koskeloinen korvatyynyn.

Miu, mau, Maskun kello.

932. Somern. Viherv. 737. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

925. 1 Korolintu = palokärki. Ker. sei.

926. ^ ylynen — peitto. Ker. sei.

931. 1 Kotikoski 668; liinapai'an.
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Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjän kello,

Pappilan valkosen valakan

kello.

933. Somerit. Viherv. 740. 10.

Härjänoja. 40-v. mies.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Suamen suuren sonnin kello.

934. Somern. Viherv. 738. 10.

Jakkula. Aduniika, 83 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kelloo,

Suomalaisen sonnin kelloo,

Hämäläisen härjän kelloo.

935. Somern. Viherv. 769. 10.

Vesanoja. Noin 18-v. poika.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Kivikosken kirkon kello.

936. Somero. Häyrinen 69. 14.

Juho Sainio, 45 v. Muistiinp.

Piikkiössä.

Piu, pau paskun kello,

kuules kultaa vuohen kelloo,

Hämäläisen härjän kello,

Siutlaan, Suullaan sian kello.

937. Somero. HO 31 76. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

„ Vakulaulu."

Miu mau Maskun kello,

Pappilan ison härjän kello.

938. Somero. HO 31 17. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

KehtolfauluJ.

Miu mau Maskun kello,

Kivikosken kirkon kello.

Hämäläisen härjänkello,

Suamalaisen sonnin kello,

5 Ja pappilan valkosen valakan

kello.

939. Somero. HO 31 109. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Piun paun Paskun kello,

Hämäläisten härjän kello.

Pappilan ison sian kello.

940. Somero. HO 31 116. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Kehtolaulu.

Piu pau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Suamalaisen sonninkello.

941. Somero. HO 31 173. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Someroisen sonninkello,

Tammelaisen tamman kello.

942. Jokioin. HO 31 9. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Miu, mau maskun kello

Hämäläisen härjän kello.

Karjaa käymään kalpen kello.

943. Jokioin. Aaltonen 151. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola, 68 v.,

kot. Kiipulta.

Piu pau papin kello,

hämäläisen härjän kello,

karjaan käyneen kalpen kello.
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944. Jokioin. Viherv. 485. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Miiistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

hämäläisen härjän kello,

suomalaisen sonnin kello,

Turruun ison kirkon kello.

945. Jokioin. HO 31 492. 13.

Vaulammi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

KehtolfauluJ.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Suamalaisen sonninkello.

946. Tammela. HO 31 339. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Turuun uulen tornin kello.

Hämäläisen härjänkello,

Someroisen sonninkello.

947. Tammela. HO 31 233. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Sortavalan sonninkello,

Lempäälän lehmänkello,

5 Vaivasen vasikan kello,

Pikku Mikon kukon kello,

Pikku kukon kello.

948. Tammela. HO 31 343. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Miu au Maskun kello.

Hämäläisen härjänkello,

Vinttilän ison sian kello,

Pappilan vähän vasikan kello.

949. Tammela. Viherv. 305. 09.

Järvenpää. Juho Vuorio, 40 v.

Kuullut nyt 64-vuotiaalta Eevas-
tiina Villbergiltä. Muistiinp. Fors-

sassa.

Kehtolaulu.

„Miu mau Maskun kello,

hämäläisen härjän kello,

kauppamiähen karjan kello,

Turruun ison kirkon kello."

950. Tammela. HO 31 404. 13.

Järvenpää. Eva Villberg, 68 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Pohjalaisen porokello.

951. Tammela. Aaltonen 191. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Miu mau Maskun kello,

Kivikosken kirkon kello,

Suomalaisen sonnin kello,

mustalaisen mullin kello.

952. Tammela. Aaltonen 239. 13.

Kaukola.

Miu mau Maskun kello,

hämäläisen härjän kello,

pohjalaisen porokello,

pappilan valkosen vasikan

kello.

953. Tammela. Aaltonen 240. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Ketola,

60 V.
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iMiu mau Miskon kello,

Patakosken härjän kello.

954. Tammela. HO 31 356. 13.

Lankaan kylä. Maija Seppälä, 70 v.

[Pidettiin sormet selän päällä ja sa-

nottiin:]

Rinike ränike

reijan teks,

kommer hyyrää

vemmer seks.

5 Miu mau Maskun kello

Hämäläisen härjänkello

Arvaas kenen sormen päälle.

955. Tammela. HO 31 379. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello,

Hämäläisen härjänkello,

Someroisen sonninkello,

Similän suuren sian kello.

956. Humppila. HO 31 442. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen, 58 v.

Kehtolaulu.

Miu mau Maskun kello.

Hämäläisen härjänkello,

Suamalaisen sonninkello.

Ja vaivaisen vasikan kello.

957. Hattula. Salo 489. 14.

Oskari Ulan, 11 v.

Piu pau papin kello.

Lukkarin lesken lehmän kello.

958. Hattula. HO 24 307. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Kuules Kuittilan^ vuahen-

kelloo

Rapulikaula ja puinen kello.

959. Hattula. HO 24 308. 13.

Kylmälahti. Edvard Kylmälahti,

60 V..

Kuus kuus Kuittilan vuahen

kello

Räpylikaula ja puinen kello.

960. Renko. HO 24 237. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Miu mau Mikon kelloo

Hevonvittu Heikin kelloo.

961. Janakk. HO 1 438. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Miu mau Mikon kellot,

hevoselle Heikin kellot.

962. Janakk. HO 1 478. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Pium paum papin kello,

lukkarin lesken lehmän kello.

963. Loppi. HO 1 198. 14.

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Miu mau Mikon kelloo,

Kivikosken kirkon kelloo,

men[n]ääs pojaat poikki pel-

lon

kattoon pikku Miinaa,

ö siälä on kahve keitetty

ja saksan samppaniia.

958. ^ Kuittila; kylä Rengossa. Ker. sei.
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964. Loppi. HO 1 223. 14.

Läyliciinen. Miina Lind, 33 v.

Miu mau Mikon kellot,

pappilan valkosen vasikan

kellot,

lukkarin lehmän lesken kel-

lot.

965. Loppi. HO 1 253. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Piu pau papin kello,

Takavaarin taskunkelloo.

966. LoppL HO 1 156. 14.

Pilpata. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Piu pau pispan kellot,

Vesilahren kirkon kellot.

967. Loppi. HO 1 116. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Miu mau Maskun kello.

Kivikosken kirkon kello.

968. Loppi. HO 1 149. 14.

Räysfzälä. Alina Stentiotm, 33 v.

Miu mau Maskun kello,

Tisulaisen taskun kellot.

969. Loppi. HO 1 150. 14.

Teväntö, Alitalo. Kertoja 40-v. nai-

nen.

Tyy tyy ptyttyn tallaa,

kuuliks Kuittilan vuohen kel-

loo?

Puukello, rautakello,

lukkarin lesken lehmänkello.

970. LoppL HO 1 38. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto. 71 v.

Miu mau Maskun kello.

Hämäläisen härjän kello.

971. LoppL HO 1 53. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Miu mau Maskun kello,

pappilan ison sian kello.

Hämäläisen härjän kello.

972. Hausj. HO 27 32. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Pium paum papin kellot

Lukkarin lasten lehmän kel-

lot.

973. Hausj. HO 1 333. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Miu mau Mikon kello,

suomalaisen sonnin kello.

974. Hausj. HO 1 366. 14.

Selänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Miu mau Mikon kellot,

lukkarin lesken le[h]män kel-

lot,

Orimattilan vasikan kellot.

975. Hausj. HO 1 314. 14.

Vantaa. Hanna Salo, 28 v.

Piu pau papin kello,

Lukkarin lesken lehmän kello.

976. Kärkölä. HO I 998. 14.

Hähkäniemi. Anders Johansson,

80 V.

Piu pau papinkello,

hepovittun Heikin kello.

977. Kärkölä. HO 1 1011. 14.

Kirkonkylä. Erik Ylein, 70 v., synt.

Padasjoella.
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Piu pau papin kellot,

lukkarin lesken lehmän kel-

lot,

Kivijärven kirkon kellot,

Punajärven Punikin kellot.

978. Kärkölä. HO 1 1012. 14.

Kirkonkylä. Erik Ylein, 70 v., synt.

Padasjoella.

Pou, pou Porvoon kello,

Kivijärven kirkon kello,

Saarijärven saunan kello,

lukkarin lesken lehmän kello,

5 papin hevosen piuu!

979. Tuulos. Toivonen 81. 14.

A. Toivonen, 52 v. Miiistiinp. Tu-

russa.

Piu pau paskun kello,

hämäläisen härjän kello.

980. Tuulos. HO 1 616. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

15 V. sitten tullut Lammilta.

Miu mau Mikon kello,

hevospaska Heikin kello,

Oksalan oriin kello,

Lemettylän lehmän kello,

5 suomalaisen sonnin kello,

hämäläisen härjän kello.

981. Hauho. HO 29 52. 13.

Maria Martikainen, 61 v., synt.

Tuuloksessa.

Miu mau Mikon kello,

lukkarin lesken lehmän kello,

kun ne yhdessä moikaa.

982. Hauho. HO 24 687. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Piu pau papinkello

Lukkarin lesken lehmänkello.

Luopioin. Ks. nr. 984.

983. Padasj. HO 20 113. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tuutulaulu.

Miu mau Mikoi] kellot

vanhav vaariv varsaiq kellot

pieni poika hakemaan

vanhav vaariv varsaa

ö kello paukkui laitumella

pieni poika pomppaa
hakemaav vaariv varsaa.

984. Asikk. ja Luopioin. HO 22
54. 13.

Piu pau kirkon kellot,

Lukkarin lesken lehmän kel-

lot.

985. Asikk. HO 30 24. 13.

Yleinen.

Piu, pau papinkello,

lukkarin lesken lehmän kello.

986. Asikk. HO 1 840. 14.

Hillilä. Iita Salonen, 39 v.

Miu mau Mikon kello,

lukkarin lesken lehmän kello!

987. Asikk. HO 1 753. 14.

Paakkola. Alviina Mäkinen, 50 v.

Miu mau Mikon kellot,

Kivijärven kirkon kellot.
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988. Hartola. HO 11 281. 13.

Amalia Heinonen.

Piu pau papin kello

lukkarin lesken lehmänkello.

989. Kuorehv. HO 15 81. 13.

Lahdenkylä. Hanna Apilas, kot.

Soinista.

Kehtolaulu.

Miu mau, miu mau,

Mikkelin kellot,

Kivijärveri^kirkoTi^kellot.

990. Kuorehv. HO 15 82. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

Kehtolaulu.

Miu mau MikkeliT]'j^kellot,

Lukkaril _leskel^lehmäT|kel-

lot.

Nuku, nuku, nukkeroinen.

991. Somero. HO 31 55. 13
Joensuu. Leena Hagfors, 70 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nupperoinen,

Pane maata mansikainen.

992. Somero. HO 31 26. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nukkerainen.

Pane maata mansikainen.

Maata yks, maata toinen.

Maata minäki menisin,

5 Maata Matti Maijas kans,

Erkki emäntänsä kans,

Lauri laiskan Kaijas kans,

Piäti pitkän Pirjes kans.

19

993. Somero. HO 31 65. 13,

Kultela. Vihtori Lauri. 50 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nukkeroinen.

Pane maate pikkarainen.

994. Jokioin. Aaltonen 79. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Nuku, nuku nukeriainen,

pane maata mankeriainen.

995. Jokioin. Viherv. 489. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

„Nuku nuku nukkurainen,

pane maata mansikainen."

996. Tammela. HO 31 352. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nukkeroinen,

Makajaa sinä mailonjuaja.

Kehtos käärin kukkasilla.

Peitän kasvos kaunihiilla.

997. Tammela. HO 31 307. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nukkurainen,

Makkaa makkaa mansikkai-

nen.

998. Sääksm. HO 20 42. 13.

Rirvala. Leilin Manta (Amanda

Led), 81 V.

Nukun_nukun_nukkeroi-

sem^
makaelem^maj^rojjuajan.
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999. Janakk. HO 24 1065. 13,

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Nuku nuku nurmilintu

Maka maka mairon juaja.

1000. Loppi. Andersson K. F.

(V 1 4) 258 (= sama, U 1

14 2). 87.

Lopen kylä. Karl Fredrik Erävistö,

20 V.

Kehtolaulu

:

Nuku, nuku nukkerainen,

Pane maata mansikkainen.

1001. Loppi. HO 1 224. 14.

Läyliäinen. Miina Lind, 33 v.

Nuku nukkeroinen,

pane maata mansikkainen,

nuku Herran rauhaan,

kyllä Herra unta lainaa.

Loppi. Ks. nr. 928 ya 1132.

14.

9

1002. Lammi. HO 1 662.

Kirkonkylä. Eeva Maija—
n. 70 V.

Nuku nuku nurmilintu,

makaele mailon juoja!

1003. Pälkäne. HO 2 27. 13.

Onkkaala.

Lasta nukuttaissa

:

Pane maata maidon juoja,

nuku nuku nunnan syöjä,

väsy väsy västäräkki.

1004. Langelm. Ekman E. A. 192.

91.

Vinkiä. Joos. Keskinen, taloll. veli-

mies.

Tuutilainen, tuutilainen,

levälle, lapsukainen!

Levon lainaaja leppyinen,

Jesus, sinua siunakkoon! . . . .

5 Nuku, nuku, nukkeroinen,

makaile^ mailon^juaja!

1005. Jämsä Ja Korpil. HO 12

61 (= Kotikoski 670). 09.

Nuku nuku nukkeroinen.

Pane maate maijon^ juoja,

Silmäs peitän liinasilla

Tuutus käärin kukkasilla.

Nurmilintu,

a. Tee pellolle pesäsi.

1006. [Etelä-Häme'.] HO 34 3.

14-15.

Nuku, nuku, nurmilintu,

Väsy, väsy, västäräkki.

Tie pesäsi pellolle.

Kalliolle kartanosi.

1007. Tammela. HO 31 388. 13.

Porras. Maria Kaski, 34 v.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki.

1005. 1 Kotikoski 670: P. maata mai'on; toisinnot muuten ytitäpitävät.

1006. 1 Luultavasti jostain Lammin, Kosken, Asikkalan, Heinolan, Iitin välimailta.
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1008. Akaa. Salo 224. 13.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki

Tee pesäs pellolle

Kauvas kartanolle.

1009. Sääksm. HO 24 840. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki.

1010. Hattula. Salo 401. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki,

Teeppä pellolle pesäsi,

Katalolle kartanosi.

1011. Hattula. Salo 438. 14.

Hilja Nieminen, 12 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki.

1012. Hattula. Salo 494. 14.

Oskari Ulan, Uv.
Väsy, väsy västäräkki.

Nuku, nuku nurmilintu.

1013. Hattula. Salo 541. 14.

Ida Enkvist, 10 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki.

1014. Hattula. Salo 555. 14.

Alma Nieminen, 10 v.

Väsy, väsy västäräkki,

Nuku, nuku nurmilintu.

1015. Hattula. HO 24 37. 13

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa

,

Vakiivirsi.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki

Tee pellolle pesäsi

Vainiolle

I

1016. Renko. HO 24 241. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki.

1017. Janakk. Vaara 82. 11.

Turenki. Maria Paturl, 58 v.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki

Tule uni uuninpäältä

Torkka toisest talost

5 Sivele lapsen silmät kiinni.

1018. Janakk. HO 1 454. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta

Sillanpää, 84 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tee pellolle pesäsi,

kalliolle kartanos.

1019. Janakk. HO 1 456. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta

Sillanpää, 84 v.

Tii tii tiainen,

väki kuti varpunen,

tee pellolle pesäsi,

kalliolle kartanos.

Janakk. Ks. nr. 1950.
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1020. Haasj. Mikkola E. 87. 11.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tee tupas' Turun tielle,

saunasesi Savon tielle,

5 aittasesi aidan rakoon!

1021. Hausj. HO 1 407. 14.

Kirkonkylä. Miina Vallin, 71 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

pienen linnun pesään,

jossa kelpaa lapsen maata,

5 ilman kyljen kääntämätä,

olkapäänki ojentamata.

1022. Hausj. HO 27 27. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki

Tee pellolle pesäsesi

Kalliolle kartanosi.

1023. Hausj. HO 1 340. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Tii tii tianen lintu,

västäräkki vääräsääri,

tee tupas tunkiolle,

taloses tallin eteen,

5 kartanoises kalliolle.

1024. Hausj. HO 1 341. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy väästäräkki,

tee pellolle pesäsi,

kartanoises kalliolle.

1025. Hausj: HO 1 349. 14.

Selänoja. Henriikka Nokkala, 68 v.

Nuku nuku nurmilintu,

tee pellolle pesäses,

tunkiolle tupases,

kalliolle kartanos.

1026. Hausj. HO 1 317. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki,

tee pelloUen pesäsi,

kalliolle kartanosi.

1027. Kärkölä. HO 1 972. 14.

Hevonoja. Kertoja n. 25-v. nainen.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

laita pellolle pesäsi,

kartanosi kalliolle.

1028. Kärkölä. HO 1 979. 14.

Koiikiinmaa. Maria Kola, 70 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tee pellolle pesäses,

tallin ikkunalle taloses,

5 kalliolle kartanoises.

1029. Koski. Leino A. 994. 86.

Lasta tuudittaessa.

Nuku, nuku nurmilintu.

Väsy, väsy västäräkki.

Tie pellolle pesäses,

Karkiaiselle kartanos!

1030. Koski. HO 1 722. 14.

Etola. Amalia Koivunen* 40 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy vähä västäräkki,

tee pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi.
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1031. Koski. HO 1 681. 14.

Hiiljala. Eäla Koskinen, 65 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tie pellolle pesäses!

1032. Koski. HO 1 702. 14.

Kirkonkylä. Fiina Arkilander, 89 v.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki,

tee pellolle pesäsi,

muni siihen munasi,

5 anna munas Jussille ^

1033. Hauho. HO 9 14. 14.

Kerääjän vaimo kuullut n. v. 1894.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki.

Lennä lintu uuninpäälle,

Noppaa lasta silmän päälle.

1034. Hauho. HO 24 658. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki.

1035. Hauho. HO 29 27. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Nuku, nuku nurmilintu

väsy, väsy västäräkki.

1036. Luopioin.Ja Asikk. HO 22 1.

13.

Kerääjä, synt. 1877.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki.

Tee sinä pellolle pesäsesi.

Kalliolle kartanosi,

5 Koivun oksalle kotisi.

1037. Luopioin. HO 24 444. 13.

Aitoo. Ulla Kallgren, 19 v. Muis-

tiinp. Hauholla.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki.

1038. Padasj. HO 20 126. 15.

Auttoinen. Jallin vanha emäntä,

n. 70 V.

Nukun nukun nurmilintu

väsyv väsyv västäräkki.

1039. Padasj. HO 20 107. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Nukun nukun nurmilintu

väsyv väsyv västäräkki

teep pellollep pesäsi

karkiallek kartanosi

5 kyllä herra rakentaa

kartanosi kaunihiin.

1040. Asikk. Kantele 247, 13.

Kaarin Lehtinen.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki

Tee pellolle pesäsesi

Kalliolle kartanosi

5 Koivun oksalle kotosi (tai ko-

tosesi).

1041. Asikk. Koskenjaakko 30.

09.

Nuku, nuku, nurmilintu,

väsy, väsy, västäräkki.

1032. 1 nimi mielivaltainen. Ker. huom.
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tee pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi,

5 koivun oksalle kotosi,

hangelle havumajasi.

1042. Asikk. HO 1 864. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki!

Tee pesäs pellon ojaseen,

laita talos tallin ikkunalle,

5 kartanoises kalliolle.

1043. Asikk. HO 30 16. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

Nuku, nuku nurmilintu;

väsy vähä västäräkki.

Tie pesäs' pellolle,

kartanoises kalliolle —
ö kivikoluon kotos —

(kiven juuree kirkkosi).

1044. Asikk. HO 4 54. 14.

Kirkonkylä. Amanta Tuomi, n. 65 v.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki,

tee pellolle pesäses

karkealle kartanos.

1045. Asikk. HO 1 750. 14.

Paakkola. Alviina Mäkinen, 50 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

laita pesäs pellon ojaan.

Asikk. Ks. nr. 1036.

1046. Hollola. HO 1 955. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tie sija ja pa maate!

1047. Hollola. HO 1 909. 14.

Untila. Anna Sofia Annantytär,

79 v.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tee pellolle pesäses,

Savontielle saunases

5 Turuntielle tupases.

Koivun oksalle kotoses.

1048. Orimatt. Jakobsson XV 24.

88.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki.

Tee pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi l

1049. Orimatt. Hästesko 23. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Nuku, nuku, nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tie pellolle pesäses,

kalliolle kartanoises

5 koivun oksalle kotoses.

1050. Orimatt. Harden 7. 13.

Nuku, nuku nurmilintu

väsy, väsy västäräkki

tee pellolle pesäsesi

kalliolle kartanosi.

1051. Iitti. Hilden 44. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Nuku, nuku, nurmilintu.

Väsy, väsy, västäräkki,
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Tee' pellolle pesäsi,

Koivun oksalle kotosi,

5 Havun alle majasi,

Kalliolle kartanosi.

1052. Iitti. Puttila 370. 87.

Liekiituslaulii.

Nuku, nuku nurmilintu.

Väsy, väsy västäräkki.

Tie pellolle pesäses',

Koivun oksalle kotoses',

5 Tie viereh telttases',

Hangelle havumajases',

Kankahalle kartanos'.

Kyllä varis vaipan tuopi.

Harakka punasen hameh,

10 Pääskyin pään-alosen.

Vähä lintu korva-tyynyn.

1053. Iitti. HO 4 225. 14.

Kirkonkylä, tionnin Sohvi, 59 v.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki,

tie pellolle pesäses,

koivunoksalle kotoses,

5 liankelle havumajases.

1054. Iitti. HO 4 9. 14.

LyöttiLä. Herman Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tie pellolle pesäs',

kalliolle kartanos'

5 koivunoksalle kotoses.

1055. Iitti. HO 32 6.

Perheniemi.

14-15.

Souan laulan lapsellein

Pienet virret, pitkät virret

Pitemmät kuin seinän hirret

Nuku nuku nurmilintu

5 Väsy vähä västäräkki

Vaivu vaivu varpunenkin

Muien lintujen mukahan

Tie pellolle pesäsesi.

Kalliolle kartanosi

10 Turun tielle tupamökkis

Savon tielle saunakoppis.

1056. Heinola. Kekkonen 31. 13.

Nuku, nuku, nurmilintu,

väsy vähä västäräkki.

Tie pesäs pellolle

kotos koivun oksalle,

5 kalliolle kartanosi. —

1057. Heinolan pit. Andersson

K. F. (V 1 4) 101 (= sama,

U 1 9 20). 87.

Vaippilaisten kylä. Matti Mildh,

38 V. Muistiinp. Kärkölässä.

Kehtolaulu.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy vähä västäräkki

Tie pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi

ö Koivun oksalle kotosi

Tuuti lasta Tuanelahan

Tuanelan kirkon kammioon

Siäl on tupa turvekatto

Hiano hiata permantona

10 Peräseinä peuran luusta

Oviseinä oravan luista.

1058. Hartola. Koskenjaakko 25.

09.



296 Kehtolauluja.

Nuku, nuku, nurmilintu,

väsy, väsy, västäräkki,

tee pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi,

5 koivun oksalle kotosi.

1059. Hartola. Viherv. 4009. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Nuku nuku nurmi lintu.

Väsy vähä västäräkki;

Tee pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi.

1060. Hartola. Öfverling 232. 90.

Kirkko/o.

Nuku muku ^ nurmi lintu

väsy väsy västäräkki-

tee pellolle pesäsi

kalliolle kartanosi

5 honkan oksalle hovisi.

1061. Luhanka. Lilius 126. 88.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki,

Tee pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi.

1062. Kuorehv. HO 15 56. 13.

Lahdenkylä. Amalia Korpela, n.

55-60 V.

Kehtolaulu.

Nuku"_nuku"^nurmilintu

Väsy^ _västäräkkini

KultavuoreTi^kukkulalle

Rautaravinon^ nenään

5 Että minäkim^maataP_pää-

sen

Petäjäisem_peTikim_päähän.

1063. Kuorehv. HO 15 57. 13.

Lahdenkylä. Hanna Apilas.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nurmilintu.

Väsy västäräkkiseni

!

TeeP _peipponem_pellolleP^

pesäs.

Kalliolle'^ kartanos,

5 KultavuoreT] ^kukkulalle.

Että minäkim^maataP^pää-

sen

Petäjäisem_per|kim^päähän,

Rautaser_rahin nenään.

1064. Kuorehv. HO 15 58. 13.

Vedenpää. Iida Vedenpää, n.

35-40 V.

Kehtolaulu.

Nuku" _nuku" ^nurmilintu,

Väsy^^väsy^ ^västäräkki,

TeeP_pellolleP_pesäsi,

Kalliolle^ kartanosi.

1065. Jämsä. HO 26 7. 13.

Fredrika Majorin, 75 v.

Nuku, nuku nurmilintu

väsy, väsy västäräkki

Tie pellolle pesäsi

Kalliolle kartanosi.

1066. Jämsä ja Korpil. HO 12 65

(= Kotikoski 675). 09.

1060. ' Kirjotusvirhe, p.o. nuku. — ^ Samoin, p.o. västäräkki.

1062. 1 laulaja ei ymmärtänyt oikein tarkoin sanaa, käsitti sen 'raunioksi' t.j.m.s.

Ker. sei.
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Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tehe' pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi,

5 Koivunoksalle kotisi-,

Lepistöhön leposijasi

1067. Korpit. Kotikoski 12, 08.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tehe pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi.

1068. Korpit. HO 8 62. 13.

Kanttori Lindfors, 83 v. Miiistiinp.

Uuraisilla.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi.

1069. Korpit. HO 31 137. 13.

N. 60-v. mies. Miiistiinp. Some-

rolla.

Kehtolaulu.

Nuku nuku nurmilintu.

Väsy väsy västräkki,

Tiä pesäs pellolle,

Kartanosi kalliolle.

b. Kyllä Herra herättääpi.

1070. Haitata. Sato 448.

Hilma Laakso, 12 v.

Nuku, nuku nurkilintu,

Väsy, väsy västäräkki,

14.

Herra sun kyllä herättääpi,

Vittanvarpu virvoittaapi.

1071. Haitata. Sato 512. 14.

Saimi Lagstedt, Uv.
Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki.

Kyllä sun Luoja herättääpi,

Vittansyrjä virvoittaapi.

1072. Haitata. Sato 605. 14.

Lyydi Kuusinen, 13 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki.

Kyllä sinun Herra herättääpi,

Vitta varvun virvoittaapi.

1073. Hattata. HO 24 18. 13.

Pekola. Lyyti Kuusinen, 10 v.

Nuku, nuku nurmilintu.

Väsy, väsy västäräkki.

Kyllä sinun Herra herättääpi,

Vittavarpu virvottaapi.

1074. Loppi. HO 1 160. 14.

Munsala. Anna Vuorela, 56 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

kyllä sinun Herra herättää,

pikku lintu virvottaa.

1075. Loppi. HO 1 8. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Nuku nuku nurmenlintu,

väsy väsy västäräkki.

1066. 1 Kotikoski 675: Tee. — '^ KoUk. 675: kotosi — '^ Kotik. 675: lepo-

siasi; toisinnot muuten yhtäpitävät.
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Herra sinut herättääpi,

koivun varpu kasvattaapi.

5 Aamulla kun havahdut,

olet kukka puhjennu.

1076. Koski. HO 1 739. 14.

Hyrkkälä. Ulrika Koskinen, 60 v.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki!

Koivun oksa oikaisee

vitsan varpu virvoittaa.

1077. Luopioin. HO 22 83. 13.

Herra sinut herättääpi,

Vitsan varpu virvoittaapi.

1078. Luopioin. ValLenius 158.

15.

Aitoo. Anna Hyöki, talonemäntä.

Nuku nuku nurmilintu

Väsy väsy västäräkki

Herra sinut herättää

Vittan varpu virvottaapi.

Tii tii tiainen, vati kuti varpu-

nen.

1079. Somern. Viherv. 713. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Kehtolaulu.

Vaa vaa varpunen,

tii tii tihanen,

kusa sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

ö pihiseväsä pihlavasa,

kahisevasa .katavasa,

kovan kuaren alla.

1080. Somern. Viherv. 714. 15.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Kehtolaulu.

Vaa vaa varpunen,

tii tii tihanen,

kusa sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

5 märjäsä männysä,

halavasa haisevasa,

pitkäsä pihlavasa,

tervastikus ja aitan lukus.

1081. Somern. Viherv. 715. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Kehtolaulu.

Tii tii tianen,

vaa vaa varpunen,

misä sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

5 pitkäsä pihlavasa,

märjäsä männysä,

karheasa katavasa.

1082. Somern. Viherv. 751. 10.

Härjänoja. Manda Heinonen, 40 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tianen,

vaa vaa varpunen.

Kusa sinun pesäs on?

Tervatikus, aitanlukos.

1083. Somern. Viherv. 716. 10.

Vesanoja. Hakalan vaimo, 40 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tianen,

vati kuti varpunen,

misä sinun pesäs on?

Akkunan vuarlauran takana,

5 misä minun poikani makkaa,
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1084. Somero, HO 31 14. 13.

Kultela. MaijastUna Kiiltnala,67 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tihanen,!

Vakalintu varpunen

Kusa sinun pesäs on?

Kuusesa katavasa,

ö Peltopuusa petäjäsä.

1085. Somero. HO 31 100. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tianen,

Vati kuti varpunen.

Misä sinun pesäs on?

Kuivasa kuuses

5 Vai märjäsä männys.

1086. Somero. HO 31 128. 13.

Kultela. Maijastina Malm, 75 v.

Kehtolaulu.

Kuur kuur kukkaroo,

Vaar vakkaroo,

Kusa sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

.5 Märjäsä männysä.

1087. Somero. HO 31 50. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, synt.

Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Tii tii tihane(n)

Vakalintu varpune(n).

Kuivasa kuusesa

Sun pesäs on.

ö Märjäsä männysä,

Haisevasa halavasa.

1088. Somero. HO 31 4. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tihanen,

Vähälintu varpunen.

Kusa sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

5 Korkjas männys.

Somero. Ks. nr. 464.

1089. Jokioin. Viherv. 492. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

„Vaa vaa vareksen poika,

misä sinun pesäs on?

Kuusesa, katavasa,

peltopuusa petäjäsä."

1090. Tammela. HO 31 326. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Vaa vaa vareksenpoika

Misä sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

Märjäsä männysä,

5 Haisevasa halavasa,

Pitkän pihlajan nokasa.

1091. Tammela. HO 31 167. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

Kehtolaulu.

Tii tii tihanen,

Vähälintu varpunen.

Kusa sinun pesäs on?

Kuivasa kuusesa,

5 Märjäsä männysä,

Palaneesa paijusa ja

Paskahaijusa.

1092. Tammela. HO 31 421. 13.

Järvenpää. Eva Villberg, 68 v.
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Kehtolaulu.

Vaa vaa vareksenpoika,

Kusa sun pesäs on?

Kuusesa kuivasa,

Mälänneesä männysä,

5 Katavan juuresa.

1093. Tammela. HO 31 378. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Vaa vaa vareksenpoika

Kusa sinun pesäs on?

Kuusesa katavasa,

Peltokuusesa petäjäsä.

1094. Tammela. Mattila 7. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Tii, tii tiihanen,

vaa, vaa varpunen.

Missä sinun pesäs on?

Pellolla petäjässä,

ö kuusessa katajassa.

1095. Humppila. HO 10 29. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Vaa vaa vareksen poika.

Misäs sinun pesäs on.

Kuusesa, katavasa,

peltopyysä petäjäsä.

1096. Humppila. HO 31 443. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Vaa vaa vareksen poika

Misä sinun pesäs on?

Kuusesa katajasa,

Peltopuusa petäjäsä.

1097. Hattula. Salo 220. 12.

Vihtori Mäki. 67 v.

varpunen

Kussa sinun pesäs

Kuivassa kuusessa

Väärässä männyssä

1098. Janakk. HO 24 1070. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Tii tii tiainen

Vati kuti varpuinen.

1099. Janakk. HO 1 432. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Tii tii tiainen,

vati kuti varpunen!

Missä sun pesäs?

Keskellä kesää

5 vierellä vehnämaata.

Janakk. Ks. nr. 1019.

1100. Loppi. HO 1 265. 14.

LäyItäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Tii tii tipanen,

vatikuti varpunen.

1101. Loppi. HO 1 71. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Tii tii tiainen,

pikkulintu varpunen.

Missä sinun pesäs on?

Kujan takana kuusistossa,

5 mäen takana männistössä.

1102. LoppL HO 1 101. 14.

Räyskälä. N. Tunder (Dunder?),

56 V.
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Tii tii tiaista,

vatiputi varpusta.

Ukko peitti peittosella,

minä sen siittä näin.

1103. Haiisj. HO 27 37. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri.synt. 1837.

Tii tii tiainen

Vati kuti varpunen.

1104. Asikk. Kantele 251. 13.

Kaarin Lehtinen.

Tii tii tianen

Viti kuti varpunen.

Tule uni uunin päältä.

1105. Somern. Viherv. 742. 10.

Härjanoja. Kustaa Lind, 79 v.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä,

sivalla lasta silmän päälle,

unituahkinen käresä,

unisulka tuahkisesa.

1106. Somern. Viherv. 743. 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä, 50 v.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä,

sivu lasta silmän päällä,

kolkuta viälä korvan päällä.

1107. Somern. Viherv. 1601. 10.

Oinasjärvi. Pajalan äiti. 85 v.

Kehtolaulu.

Torkka tullee uunin päältä,

sivvuu lapsen silmän päällä.

1108. Somern. Viherv. 741. 10.

Vesa. 35-v. vaimo.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä,

sivuu lasta päällä,

sivuu silmään,

sivuu korvaan,

5 sivuu joka jäseneen,

mutt älä syränt loukkaa.

1109. Somero. HO 31 75. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä.

Paina lasta silmän päältä.

1110. Somero. HO 31 14. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

KehtolfauluJ.

Tule uni uunin päältä,

Unisuppilo käresä,

Unisulka suppilosa.

Sivele lasta silmän päälle,

5 Ja kävele sen vakun alta.

1111. Som.ero. HO 31 103. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Tule uni uunin päältä,

Sivuu lasta silmän päältä.

Kun lapsi rupee nukkumaan.

Niin lapsenpiika torkkumaan.

1112. Somero. HO 31 47. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, joka

synt. Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä,

Sivuu lapsia silmän päältä,

Kuhnuttellee korvanjuurta.
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1113. Somero. HO 31 124. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Uni tullee uunin päältä,

Painaa lapsen silmät umpeen.

1114. Somero. HO 31 171. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Uni tule uunin päältä

Unisuppilo käresä,

Sivuu lapsen silmät kiini,

Ett laps nukkuut saa.

1115. JOhioin. Viherv. 278. 09.

Vaulampi. Miina Stolt, 70 v. Muis-

tiinp. Jänhijoen kylässä.

Kehtolaulu.

„Uni tullee uunin päältä,

sivaltaa lasta silmän päältä."

1116. Jokioin. HO 31 491. 13.

Vaulampi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

KehtolfauluJ.

Uni tuli uunin päältä,

Siappas lasta korvan päältä.

Jokioin. Ks. nr. 1684.

1117. Tammela. Aaltonen 164. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Uni tullee uunin päältä,

unen suppilo kälesä,

unen sulka suppilosa,

silo lapsen silmät kii!

1118. Tammela. Aaltonen 179. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Uni tuli alas uunin päältä,

Sivalsi lasta silmän päälle.

1119. Tammela. Aaltonen 233.

13.

Kaukola. Torpanemäntä Vester-

lund, 68 V.

Uni tule muurin päältä,

lähre ales lämpymästä,

unen suppilo kälesäs,

unen sulka suppilosas.

.-, Sivu lasta silmän päältä,

kapauta korvan päältä.

1120. Tammela. Aaltonen 34. 12.

Oksiah ti.

Kehtolaulu.

Uni tuli uunin päältä,

sivalsi lasta silmän päälle.

Uni ulkona käveli,

Unen poika porstuassa.

1121. Tammela. HO 31 189. 13.

Porras. Annastiina, 83 v.

KehtolfauluJ.

Uni tule uunin päältä,

Unensuppilo käresä,

Unensulkanen suppilosa.

1122. Humppila. HO 31 446. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 v.

Kehtolaulu.

Uni tuli uunin päältä.

Siveli lapsia silmän päältä

Kopautti korvan juureen.

1123. Hattula. HO 24 944. 13.

Koski. Maria Niemirien, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälässä.
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Tule uni uunin päältä

Nappaa sitte N. N:ää silmän

päälle.

1124. Hattula. HO 24 66. 13.

Miero la. Henriika Hyrstetti. 71 v.

Vakiilaiilii.

Tule uni uunin päältä

Laappaa lasta silmän päälle

Hattula. Ks. nr. 1653.

1125. Janakk. Vaara 83. "U.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Tule uniukko uuninpäältä

Sido lapsen silmät kiinni

Hopeaisilla langoilla

Silkkisillä rihmoilla

5 Kudo kultalangoilla

Sido silkkirihmoilla.

Janakk. Ks. nr. 1017.

1126. Loppi. HO 1 163. 14.

Hunsala. Anna Vuorela, 56 v.

Tule uni uunin päältä,

ampuu lasta silmän päältä.

1127. Loppi. HO 1 182. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Tuli uni uunin päältä,

torkka toisest talost.

1128. Loppi. HO 1 277. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen. 62 v.

Tule uni uunin päältä,

tuo lapselle unta.

1129. LoppL HO 1 228. 14.

Läyliäinen. Miina Lind, 33 v.

Uni tuli uunin päältä,

torkka tuahen käivärältä.

1130. Loppi HO 1 242. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Uni tuli uunin takaa,

kysy missä lapsi makaa.

1131. Loppi. HO 1 243. 14.

Läyliäinen. Hilja Hiljanen, 20 v.

Uni tuli uunin päältä,

Torkka tuahen köppärält,

näppä lasta silmän päälle,

että laps nukkuu.

1132. Loppi. HO 1 258. 14.

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

63 V.

Tule uni uunin päältä,

voitelemaan lapsen silmät.

Nuku nuku nukkeioinen.

Pane maata mansikkainen.

1133. Loppi. HO 1 95. 14.

Räyskälä. Miina Sundström, 60 v.

Tule uni uunin päältä,

sivalta lasta silmän päältä,

vaelta ympäri vakua.

1134. LoppL HO 1 127. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Uni tulee uunin päältä,

tallipässi järven jäältä,

ajaa koivuskopuskalla,

valkoisella vasikalla,

ä Uni silmän kiinni nappaa,

kissa kynsillänsä koppaa.

Pikku tyttö nuku nuku,

tallipässi tuku tuku.
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1135. Kärkölä. HO 1 1017. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.,

synt. Padasjoella.

Tule ukko uunin päältä,

keitä se keltanen munanen.

Hauho. Ks. nr. 1033 ja 1673.

1136. Pälkäne. Leander 81. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Uni tulee uunin päältä,

unen poik on porstuassa,

unen tuokkonen käressä,

unen sulka tuokkosessa,

5 jolla sivelee silmän päälle.

Padasj. Ks. nr. 2160.

1137. Heinola. Koskenjaakko 29.

09.

Tule, uni, uunin päältä,

nappaa lasta silmän päälle,

heilahuta kehdon reunaa,

ei lapsi pieneni nukkua mei-

naa.

Heinolan plt. Ks. nr. 1682.

1138. Sysmä. HO 30 15. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Tule uni uunin päältä,

nappaa lasta silmän päälle.

1139. Sysmä. HO 4 105. 14.

Vaivaistalo. Otteliana Kaisanty-

tär, 75 V.

Tule uni uunin päältä,

nappaa lasta silmän päältä.

1140. Hartola. Koskenjaakko 26.

09.

Tule uni uunin päältä,

näppää lasta silmän päälle.

Tuo unta tuokkosella,

kanna karpiovakkasella.

1141. Hartola. HO 1 1 278. 13.

Amalia Heinonen.

Tule uni uunin peältä

Nappoa lasta silmän peälle

Tuo unta tuokkosella.

Kanna karpiovakkasella.

1142. Hartola. Viherv. 4005. 12.

Lyydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Kehtolaulu.

Tule ukko uunin päältä,

Nappaa lasta silmän päältä.

1143. Hartola, HO 4 167. 14.

Ruskeala. Karoliina Tikanter, 51 v.

Tule uni uunin peältä,

nappaa lasta silmän peältä,

tuo unta tuokkosella,

kanna karpiovakkasella.

Hartola. Ks. nr. 1683.

1144. Jousa. HO 4 194. 14.

Uimaniemi. Kiviojan emäntä, n.

48 V.

Tule ukko uunin piältä,

nappaa poikoa silmän piältä,

tuo unta tuokkosella,

kanna karpiovakkasella.

1145. Luhanka. Halonen H. 14.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tule uni uunin päältä

Koppaa lasta silmän päälle
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Tuo unta tuokkosella

Kanna karpiovakalla.

1146. Längelm. Ekman E. A. 193.

91.

Leväslahti. Erään talon muori.

Tule uni uunin päältä,

torkka toisesta talosta,

unituakkonen kälessä,

sulka siinä tuakkosessa,

.-, joka sivelee lapsen silmät

kaunistelee kasvot kaikki.

1147. Kiiorehv. HO 15 64. 13.

Kehtolaaln.

Tule' uni uunim_päältä,

Torkka toisesta talosta,

Paina'_lapsen silmät kiinni.

1148. Kuorehv. Ekman E. A. 194.

91.

Halli. Lehtimäen torpan vanha

emäntä. Miiistiinp. Längelmäeltä.

Tule uni uunin päältä,

torkka toisesta talosta,

unisuppilo kälessä,

unisulka suppilossa!

5 Kopahuta^lasta korvan juu-

reen,

sivahuta silmän päälle!

1149. Kuorehv. HO 15 66. 15.

Hallinpenkki. Aina Heikkilä.

Kehtolaulu.

Tule' uni uunim^päältä,

Torkka toisesta talosta,

NappaaP,pienen silmäm_

päälle

Pienellä vasaralla.

20

1150. Kuorehv. HO 15 63. 13,

Lahdenkylä. „Horhan Kustu" (Aug.

Vanhatalo) Ja K. H. Mäkelä, 67 v.

Kehtolaulu.

Tule uni uunim_päältä,

Torkka toisesta talosta,

Että lapsi maataP^pääsee

Kultavuoreri^kukkulalle,

-, Rauta rahinan nenään.

1151. Kuorehv. HO 15 65. 13

Lahdenkylä. Emäntä Hilja Kor-

pela, n. 35 V.

Kehtolaulu.

Tule' uni uunim^päältä,

Torkka toisesta talosta,

Sivele'^lasta silmäm_päälle,

Koppaa'' _korvaj_juureen.

1152. Kuorehv. HO 15 67. 13.

Lahdenkylä. Hanna Apilas.

Kehtolaulu.

Tule' uni uunim^^päältä

Paina^^lasta silmäm^päälle

Että mä ittekkim^maata^^

saisin

Petäjäisem_per|kim_ päässä,

5 Rautaser^rahin nenässä.

1153. Kuorehv. HO 15 116. 13.

Vedenpää. Otto Vedenpää.

Tule' uni uunim_päältä,

Torkka toisesta talosta.

1154. Korpit. Kotikoski 15. 08.

Tule uni uunin päältä

Torkka toisesta talosta.

Lyöpä lasta silmän päälle

Kopauta korvan päälle

ö Uni sulka suppusessa
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Jolla sipase silmäsi

Että silmä kiini vaipuu.

1155. [KorplL] HO 12 99. (15.)

Tule uni uunin päältä,

Torkka toisesta talosta.

Lyöppä lasta silmän päälle,

Kopauta korvan päälle.

.5 Uni uunilta kysyvi,

Unen poika porstuasta,

Onko lapsi kätkyessä,

Pieni peitteitten sisässä?

On lapsi kätkyessä

10 Pieni peitteitten sisässä.

Uni tuli ikkunasta (sisälle)

Uni sulka suppusessa.

Jolla sipoo silmäsi

Että silmät kiini vaipuu.

1156. Korpil. HO 31 135. 13.

N. 60-v. mies. Miiistiinp. Some-

rolla.

Kehtolaulu.

Tule uni uunin päältä,

Nappaa Mattia silmän päältä.

Tuonen tupa.

1 157. [Etelä-]Häme. Tamminen E.

22, 85.

Tuudin lastani turpeesen,

Kirkon juurelle karkeesen —

(Kuuluu olevan pitempi, vaan en

tunne siitä enempää).

1158. [Etelä-]Häme. HO 34 1.

14-15.

Tuutin lasta tuonelahan,

Tuonelass'. on tupa tehty.

Peräseinä peuranluista.

Oviseinä oravanluista.

5 Turvekatto päälle pannaa,

Hienohieta laattiaksi.

1159. Somern. Viherv. 3456. 10.

Eräs 14-v. tyttö.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuanelasa on tupa uus:

peräseinä peuralluista,

oviseinä omenapuista,

ö katto kiillän kiamuroista,

lattia piänistä penninkeistä.

Siäl on lapsen lysti olla,

illan tullen tuuditella.

1160. Somern. Viherv. 729. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus:

Sivuseinä sirkalluista,

oviseinä omenapuista,

5 peruseinä peuralluista,

kärensijat kärpälluista,

katto oli kultakaistaleista.

1161. Somern. Viherv. 730. 10.

Härjänoja. 14-v. tyttö.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus:

peräseinä peuralluista,

oviseinä omenapuista,

ö sivuseinät sirkalluista,

katto kullan kiamuroista,

lattia piänistä penninkeistä.

Siäl on lapsen lysti olla,

illan tullen tuuditella.
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1162. Somero. HO 31 543. 13.

Joensuu. Leena Hagfors, 70 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus.

Peräseinät peuralluista,

Sivuseinät sirkalluista,

ö Oviseinät omenapuista,

Pöytä kullan kiamuroista,

Totto Tuanella lihasta,

Uuni ulkomaan kivistä.

1163. Somero. HO 31 541. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 y.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa tupa kaunis,

Hiata santa permontona.

Peräseinä peuralluista,

-, Sivuseinät sirkalluista.

Oviseinä omenapuista,

Ovenpiälet oravalluista,

Istuin on piänistä pennin-

keistä,

Kärensijat kärpälluista.

1164. Somero. HO 31 44. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, joka

synt. Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on uusi tupa.

Peräseinä peuralluusta,

Sivuseinä sirkalluusta,

5 Oviseinä omenapuusta.

Kynnys taivaan haahtuvasta.

1165. Somero. HO 31 95. 13.

Ollila. Maija Tuomola, 62 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa uus,

Santa sammaleina,

Hiata piäni permantona,

5 Savi sininen seininä.

1166. Somero. HO 31 544. 13.

Ollila. Aina Lehtinen, 30 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus.

Oviseinä omenapuista.

Sivuseinä sirkalluista,

5 Peräseinä peuralluista,

Harjahirs on harakalluista,

Pöytä kullan kiakuroista.

1167. Somero. HO 31 8. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa uus,

Permanto on männinkäinen.

Peräseinä peuralluust,

ö Oviseinä omenapuust,

Pöytä pellon pyärtymist,

Akkunat kultakukkasist.

Sivuseinät sirkalluust,

Kärensijat kärpälluust,

10 Laki kultapyärteisest.

1168. Somero. HO 31 169. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus:

Kun on tehty tutkamista,

Permonto on penninkeista,

5 Oviseinät omenapuista.
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Sivuseinät sirkalluista,

Pöyrät pellon pyärtämistä,

Akkuna kultakukkasista.

1169. Jokioln. Viherv. 216. 09.

Pellilä. Eriika Heikkilä, 82 v. Kuul-

lut pikkutyttönä. Muistiinp. Lato-

vainion kylässä.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelan piikasten pirellä.

Tuanelasa on tupa tehty,

pantu santa sammaleiksi,

r, hiata piäni permonnoksi.

1170. Jokioin. HO 31 545. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanen piikasten pirellä,

Tuanellasten lauleskella.

Tuanelasa tupa uus,

ö Hiata piäni permantona,

Oviseinä omenapuista,

Sivuseinät sirkalluista.

Peräseinä peuralluista,

Kärensijat kärpälluista.

10 Siäl on lapsen hyvä maata

Ilman kyljen kääntämätä,

Olkapään ojentamata.

1171. Jokioin. Viherv. 217. 09.

Vaulampi. Miina Stolt, 70 v.

Kuullut pikkutyttönä. Muistiinp.

Jänhijoen kylässä.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa tehty,

pantu santa sammaleiks,

helppeet hianot permonnoks,

ö oviseinät omenapuista,

sivuseinät sirkanluista."

1172. Tammela. Borenius III A,

355. s. 75.

Maija, muistiinpanijan veljen lap-

senpiika.

Tuuf/'' lasta Tuanelaan

Tuane' laste^ lauleskella,

Tuane"' piikaje"^ pidellä

-

Tuanela^^a on uusi tupa

.{ Ovi ompi" omenapuista

Kärensia^ kärpä' luista

Peräseinä peura' luista

Sivuseinä sirka' luista

Piata piäni permantona

K) Savi sininen katto'^

(„Iso mamma sitä laulo")

(Kehto se on, misä'' lasta kiikute/-

/aan).

1173. Tammela. Borenius III A,

357. s. 75.

Muistiinpanijan veljen vanhempi

kyökkipiika.

Tuuti' lasta Tuanelaa

Tuanelas^ on uusi tupa

Josa lapsen kelpaa maata

Ilman kyljen kääntämätä:

ö Perä seinä peura' luista

1172. 1 kursiv. kohdat alkuper. muistiinpanossa alleviivatut,

kealla säkeen vieressä. — '•'' Yläp.: = on. — ^ r.n yläp. = 'l -

iona, loppu pyyhitty. — '• Yläp.: (=josa).

1173. ^ Ensin kirj.: Tuanelasa.

2 = piellä. Oi-

Ensin kirj.: kat-
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Sivuseinä sirka' luista

Oviseinä omenapuista

Kärensia kärpä' luista

Piäni piata- permannoksi

K. Ki_uas kullan kipinöistä.

1174. Tammela. HO 24 104. 13.

Maria Lindberg, itsell., leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Tuuti lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Siäir on lapsen hyvä olla

Ilman kyljen kääntämätä

5 Olkapään ojentamata

Siäir on tupa tehty turpe-

hesta

Hiata piäni permantona

Santa pantu sammaleista

Oviseinä omenapuusta

10 Sivuseinä sirkanluusta

Peräseinä peuranluusta.

1175. Tammela. HO 31 329. 13.

Haiidankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Miiistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta turpeeseen,

Kirkonjuureen korkeeseen.

Siälä on lapsen hyvä maata

Ilman kyljen kääntämätä,

ö Olkapään vääntämätä.

1176. Tammela. HO 31 335, 13.

Haadankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta Tuanelaan,

Tuanen piikain pilellä,

Tuanel lasten lauleskella.

Tuanelasa oli uusi tupa.

5 Tupa tehty turpehiista.

Seinät tehty sammalista,

Katto on kullalla silattu,

Permonto sannalla saunotettu.

Siälä kelpaa lapsen maata

10 Ilman kyljen kääntämätä.

Olkapään ojentamata.

1177. Tammela. Borenius III A,

362. s. 75.

Hevoniemi. Anttilan emäntä.

IvmtU^ lasta Tuanelaane

Tuanen piikasten pilellä

Tuanelas'- on tupa tehty

Pantu santa sammaleksi

5 Hiata piäni permannoiksi

Peräsein oli peural luista

Sivuseinä sirkal luista

Oviseinä omenapuista

Kälensia-' kärpäl luista.

1178. Tammela. HO 31 341. 13

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turpeeseen,

Kirkon juureen karkeeseen.

Kehtos käärin kukkasilla,

Kasvos peitän kaunihiilla.

1173. - s. o. santa, niin pantu että se lauluun soppii,

lajan ja muistiinp. sei. reunassa.

1177. 1 Kursivoidut i^ohdat alkuper muistiinpanossa alleviivatut

Tuanelass. — "' Ensin kirj.: Kälensija.

nb. hieta hieno? Lau-

'^ Ensin kirj.:
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1179. Tammela. HO 31 539. 13.

Nykki/ä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa tehty.

Hiata piäni permontona,

Oviseinä omenapuusta,

ö Sivuseinät sirkalluista.

1180. Tammela. HO 31 542. 13.

Hykkilä. Justiina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanen lasten lauleskella,

Tuanen piikasten pilellä.

Tuanelasa on tupa tehty

5 Iso ja Vähänen.

Siälä on sänky santapuusta,

Josa kelpaa lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä,

Ilman sänkyn sääntämätä,

10 Ilman olkapään ojentamata.

Siälä on katto karpaleista,

Permonto on samasta laista.

Peräseinä on peuralluista,

Sivuseinä on sirkalluista,

15 Oviseinä on omenapuista,

Kälensijat on kärpälluista,

Muurit ulkomaan kivistä.

1 181. Tammela. Aaltonen 157. 13.

Kaukola. Vanhaemäntä Penttilä,

80 V.

Tuuti lasta Tuonelahan,

Tuonelan piikain pilellä.

Tuonelasa on tupa tehty,

pantu santaa sammaleiksi,

5 oviseinä omenapuista.

sivuseinä sirkan luista,

kälen sija kärpän luista.

Pihtipielet poukotettu.

1182. Tammela. Aaltonen 161. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Tuuti lasta Tuonelahan,

Tuonelan uuteen tupahaan.

Sielläpä lapsen olla kelpaa,

ilman kyljen kääntämätä,

.5 ilman laulun laulamata.

Sielä on vaku ' valmistettu

Sielä on peräseinä peuran-

luista.

Sivuseinä sirkanluista,

oviseinä oranluista,

10 katto kalan suomuksista,

pöytä kullan kirpaleista.

1183. Tammela. Aaltonen 173.

13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tuuti lasta Tuonelahan,

tuonen lasten lauleskella,

tuonen piikain pirellä.

Tuonelass' on hyvä tupa.

ö Sieir on lapsen hyvä olla

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata.

1 184. Tammela. Aaltonen 232. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Ketola,

60 V.

Tuonelas on tupa uusi.

Sivuseinä sirkan luista.

1182. 1 vaku = kehto. Ker. sei.
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oviseinä omenapuista,

peräseinä peukaloluista.

1 185. Tammela. Aaltonen 238. 13.

Kaukola.

Tuuti lastas Tuonelahan,

Tuonelass' on tupa tehty,

oviseinä omenapuista,

sivuseinä sirkan luista,

5 peräseinä peuran luista,

Santahieta permantona.

Siel on lapsen hyvä maata,

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata.

1186. Tammela. Viherv. 219. 09.

Kirkonkylä. Olga Uutela, 32 v.

Kuullut 63-vuotiaalta Miina Järvi-

seltä, joka on sen pikkutyttönä

oppinut. Muistiinp. Linikkalassa.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa oli tupa tehty,

oli santa sammaleiksi,

hiata piäni permonnoksi,

ä peräseinä oli peuranluista,

sivuseinä sirkanluista,

oviseinä omenapuista,

kärensijat kärpänluista.

Kyllä siälä lapsen kelpaa

maata

1(1 ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata."

1187. Tammela. HO 31 309. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta Tuanelaan,

Tuanen piikain pirellä.

Tuanelasa oli uusi tupa.

Peräseinä peuralluista,

5 Sivuseinät sirkalluista.

Oviseinä omenapuusta.

1188. Tammela. HO 31 298. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lullaa lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa tehty:

Sivuseinä sirkalluista.

Peräseinä peuralluista,

5 Oviseinä omenapuista,

Vuare sammaleista.

1189. Tammela. HO 31 499. 13.

Luukaan kylä. Olga Uutela, 36 v.

Muistiinp. Linikkalassa.

Tuuti lasta Tuanelaahan.

Tuanelas oli tupa tyhjä.

Oli santa sammaleiksi

Hiata piäni permonnoksi.

5 Oviseinä omenapuista,

Peräseinä peuralluista.

Sivuseinät sirkalluista,

Kärensijat kärpälluista,

Kyllä siälä lapsen kelpaa

maata

10 Ilman kyljen kääntämätä

Ja olkapään ojentamata.

1190. Tammela. HO 31 540. 13.

Luukaan kylä. Maria Grönfors.

70 V.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa uus:

Peräseinä peuralluista,

Sivuseinät sirkalluista,

5 Oviseinä omenapuista,

Kärensija kärpälluista.
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Siälä on lapsen hyvä maata,

Siälä on santa sammaleina,

Hiata piäni permontona.

1191. Tammela. Viherv. 215. 09.

Lunttila. Anna Flink, 85 v. Kuul-

lut pikkutyttönä. Muistiinp. Li-

nikkalan kylässä.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanen piikasten pirellä.

Tuanelasa on tupa tehtynä,

pantu santa sammaleiksi,

5 hiata piäni permonnoksi.

Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

olkapäitten ojentamata."

1192. Tammela. HO 31 538. 13.

Portaan kylä. Väinö Hellsten, 14 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa on tupa tehty:

Oviseinä omenapuista.

Sivuseinä sirkalluista,

5 Peräseinä peuralluista.

Siälä on lapsen hyvä maata

Ilman kylkeä kääntämätä.

Olkapäätä ojentamata.

1193. Tammela. HO 31 201. 13.

Susikkaan kylä. Karolina Sarin,

74 V.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelasa tupa uus.

Seinät on sirkalluista,

Oviseinä omenapuista,

:, Katto huapasammaleista.

Siälä lapsen maata kelpaa

Ilman kyljen kääntämätä,

Olkapäitten ojentamata.

1194. Humppila. HO 10 4. 14.

Manda Haapala, synt. 1850.

Aa lasta turpeeseen

kirkon juureen korkeeseen.

Sieir on lapsen hauska maata

ilman kyljen kääntämättä.

1195. Humppila. HO 10 7. 14.

Viktoriina Nuutila, synt. 1860.

Tuuti lasta tuonelahan.

Tuonelassa tupa uusi.

Peräseinä peuran luista.

Ovi seinä omenapuista.

1196. Humppila. HO 10 22. 14.

Anna Liisa Syrjälä, synt. 1829.

Tuu lasta tuonelaan

tuonen piiat pitelevät,

tuonen lasten lauleskella.

Tuonelassa tupa uusi;

r, santa pantu sammaleiksi,

hieta pantu permannoksi.

Ovi omena puista

kädensija kärpän luista,

peräseinä peuranluista,

10 kiuas kullan kipinöistä.

1197. Humppila. HO 31 444. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen, 58 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa uus.

Oviseinä on omena puista,

Peräseinä peuralluista,

ö Kärensija kärpälluista.
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1198. HIItuppila. HO 31 445. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turpeeseen,

Kirkonjuureen korkeeseen.

Siinä on lapsen hyvä maata,

Ilman kyljen kääntämätä.

1199. Humppila. Viherv. 446. 10.

Koivisto. TLlda Vihervaara, 48 v.

Muistiinp. Helsingissä.

Keh tolanin.

„Tuuti lasta Tuanelahan,

Tuanelasa on tupa uus:

santa pantu sammaleiksi,

hiata piäni permonnoksi,

ö peräseinä peuralluista,

sivuseinät sirkalluista,

oviseinät omenapuista,

kärensija kärpälluista,

kiuas kullasta kurottu,

1(1 pesä piänistä penninkeistä.

Siälä kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata."

1200. Akaa. Lahtinen 82. 04.

Toijala. Kalle Römss, 45 v. Kuul-

lut äidiltään.

Tuudi lasta nukkumahan
Tuonen poikasten pidellä

Tuonelassa on uusi tupa

Santa pantu sammaleksi

5 Hieta pieni permannoksi

Siel on lapsen hyvä maata

Ilman kyljen kääntämättä

Olkapäiden ojentamatta.

1201. Kalvolla. HO 14 23. 14.

Lintumaa.

Tuuti lasta Tuonelaan

Tuonelan uuteen tupaan

Turvekatto tuvassa j.n.e.

Petäjästä permannotkin j.n.e.

1202. Tyrväntö. HO 24 761. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen

Tupa tehty turpehista

Hiata piäni permannoksi.

Tyrväntö. Ks. nr. 1412.

14.1203. Hattula. Salo 428.

Elli Ahonen, 14 v.

Tuurin lasta turpeeseen,

Kirkon juureen karkeeseen,

Siel^on lapsen hyvä olla

Seinäin suojassa.

1204. Hattula. HO 24 276. 13.

Kenlahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopen Ourajoen kylässä,

muuttanut Kerilahäelle 25 v. van-

hana.

Tuurin lasta tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Tupa tehty turpehiista

Hiata piäni permantona.

]203, Hattula. Tuomarila 103. 11.

Koski. S. Nylund.

Tuurin lasta tuonelaan

Tuonelan uuteen tupahan

tupa on tehty turpehista

santa pieni permantona

ö oviseinä omenapuista

peräseinä peuranluista

sivuseinä sirkanluista.
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Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämättä

10 olkapäänkin ojentamatta.

1206. Hattula. HO 24 945. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v.,

synt. Ihalempsin kylässä. Mnis-

tiinp. Hyrvälän kylässä.

Tuurin lasta Tuanelahan

Tuanelan uuteen tupahan

Siäl on lapsen hyvä olla

Sivuseinä sirkanluista

ö Oviseinä omenapuista

Peräseinä peuranluista.

1207. Hattula. HO 24 338a. 13.

Lonkan torppa, metsäk. Kalle Lon-

ka, yli 70 V.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelass' on tupa tehty

Pantu santa sammaleeksi

Piäni hiata permannoksi

5 Jossa lapsen kelpaa maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata.

1208. Hattula. HO 24 876. 13.

Mervi. Eriika Ahtila, talon vanha
emäntä, 63 v.

Tuurin lasta nukkumaan
Tuanelan uuteen tupahaan

Siäir on tupa tehty turpe-

hiista

Piäni hiata pantu samma-
leksi

5 Jossa sopii lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään nostamata.

1209. Hattula. HO 24 28. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Tuuti lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

SiälT on lapsen hyvä olla

Siäir on santa sammalina

1210. Hattula. HO 24 40. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Siäir on lapsen hyvä olla

Ilman kyljen kääntämätä

5 Olkapään ojentamata.

1211. Hattula. HO 24 428. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Mu istiinp. Hauholla.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaan

Ei sinne kuulu kukon laulu

Eikä paista päivä lämmin.

1212. Hattula. HO 24 364. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen

Tupa on tehty turpehista

Santa on pantu sammaliksi

5 Hiata hiano laattiaksi

Siällä sopii lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapääkkösen ojentamata.
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1213. Hattula. HO 24 366. 13.

Sikala, mctsäk. Selma Heino, 20 v.

Tuurin lasta turpeeseen

Kirkon juureen karkeeseen

Siällä ne lapset laulelee

Kirkonkelloja kuultelee.

1214. Hattula. HO 24 159. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Tuurin lasta tutuseen

Tuanelan uuteen tupaseen

Siäir on santahiakka pohjana

Sirkan luista sivuseinä

5 Sammaleista sivuseinä

Ei sinne kuulu kukon laulut

Eikä sateen rapinat.

1215. Hlinna. HO 24 984 a. 13.

Maria Tamminen, 64 v. Miiistiinp.

Hattulan Hiirttalassa.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen.

1216. Hlinna. HO 24 984 b. 13.

Maria Tamminen, 64 v. Muistiinp.

Hattulan Hurttalassa.

Tuurin lasta nurmeeseen

Kirkon juureen turpeeseen.

1217. Hlinnan nisr. Tuomarila 89.

11.
Järviö. Lauri Haapanen.

Tuuti lasta tuonelahan

tuonelan uuteen tupahan

tupa on tehty turpehista

hieta pieni permantona

5 Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämättä.

1218. Hlinnan msr. HO 24 82. 13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan isoon tupahaan

Siäir on hiata permantona

Siäir on santa sammalena.

1219. Vanaja. Neovius 789. 89.

Harviala, Hyötylä. Ester Jahonty-

tär, synt. 1815. Muistiinp. Por-

voossa.
Kehtolaulu.

Tuurin lasta turpeesee

kirkon juuree karkeesee

tupa on tehty turpehista

pantu santa sammaleksi

ö pieni hiata permannoksi

sieir on lapsell hyvä maata

ilman kyljen kääntämätä

olkapään ojentamata.

1220. Vanaja. Neovius 800. 89.

Hattelmala. Eva Katrina Mala-

kiaksentytär, 63 v., ollut Por-

voossa 40 vuotta ; laulut hän on

enimmäksi osaksi kuullut mam-
maltaan Eeva Kaisa Israelintyt-

täreltä. Muistiinp. Porvoossa.

[Kehtolaulu./

Tuurin lasta Tuonelaan

Tuonelan uuteen tupahan

tuurin lasta turvakseni

vanhan päivän varakseni

.-, tuurin lasta nukkumaan
lapsen piikaa torkkumaan

kuka lasta liikuttaa

kyllähä lesus kiikuttaa.



316 Kehtolauluja.

1221. Vanaja. HO 24 1006. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Tupa tehty turpehista.

1222. Renko. HO 24 249. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Miiistiinp. Hattulassa.

Tuuti lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Tupa tehty turpeesta

Santa pantu sammaleeks

5 Hiata piäni permannoks.

Renko. Ks. nr. 1455 ja 1664.

1223. Janakk. HO 24 1082. 13.

Kustaa Sundberg, 64 v. Muistiinp.

Vanajan Harvialassa, Rajapor-

tin torpassa.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahaan

Tupa on tehty turpeheesta

Santa pantu sammaleeksi

ö Hiata piäni permannoksi

Eikös kelpa lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata.

1224. Janakk. Vaara 74. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Tuuti lasta turpeesee

Kirkonjuureen karkeesee.

Tupa on tehty turpehista

Seinät pantu sammalista

5 Peräseinä peuranluusta

Sivuseinä sirkanluusta

Oviseinä omenapuusta

Katto karhun kämmäkästä.

1225. Janakk. Vaara 77. IL
Turenki. Santra Leino, 30 v.

Tuu tuu turpeeseen

Kirkonviereen karkeeseen.

1226. Janakk. Vaara 80. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Tuuti lasta tuonelaan

Tuonne kirkon kammioon
Siel on tupa turvekatto

Hiekka pieni permanto.

1227. Janakk. HO 1 436. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Tupa on tehty turpeheesta,

ovi on tehty omenapuista,

5 kärensija kärpänluista.

Siällä sopii lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata.

1228. Janakk. HO 1 453. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta Sil-

lanpää, 84 V.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Siällä seinät sammaleista,

katto turpeheista,

5 permanto piäntä hiataa täys.

Ei toruta torkkumasta,

eikä manata makaamasta,

siäl on lapsen hyvä olla.

1229. Janakk. HO 1 471. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.



Tuonen tupa. 317

Tupa on tehty turpehista,

hiekka pantu permannoksi,

5 eikös kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä,

olkapäitten ojentamata.

Ei siälä kuule kukon laulua

eikä piänen linnun ääntä.

1230. Janakk. HO 24 107L 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen

Tupa on tehty turpeheesta

Seinät on pantu sammalista.

1231. Loppi. HO 24 1092. 13.

Kiistaava Jöönnanni, 78 v. Miiis-

tiinp. Vanajassa.

Tuurin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen

Tupa on tehty turpeista.

1232. Loppi. HO 31 509. 13.

Eiifrosiina Järvinen, 50 v. Kuul-

lut lapsena. Miiistiinp. Tamme-

lan Forssassa.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuanelaan,

Tuanelas on tupa samma-

leista.

Peräseinä peuralluista,

Oviseinä omenapuista.

1233. Loppi. HO 1 162. 14.

Hunsala. Anna Vuorela, 56 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Siälä on sivuseinä sirkan-

luista.

peräseinä peuranluista,

r, oviseinä omenapuista.

1234. Loppi. HO 1 186. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen,

Tuonelas on tupa tehty turpe-

hiista,

sivuseinä sirkanluista,

.-, oviseinä oravanluista,

kärensija kärpänluista,

hiata piäni permantona,

katto sammalista,

tualla kelpaa lapsen maata,

10 ilman kyljen kääntämätä,

olkapääkkösen ojentamata,

tupa tahtoo tanssia,

ja permanto pelaria.

1235. Loppi. HO 1 267. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen,

santa oli pantu sammaleiksi,

hiata hiano permantona,

-> jossa lapsen maata sopii,

ilman kyljen kääntämätä,

ilman olkapään ojentamata.

1236. Loppi. Andersson K. F. (VI

4) 257 (= sama, U 1 14 1).

87.

Lopen kylä. Karl Fredrik Frävistö.

20 v.

'

Kehtolaulu

:

Tuurin lasta turpeisiin

Kirkon juureen korkeisiini

1236. ^ Mahdollisesti luettava: karkeisiin.
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Siäl on lapsen hyvä olla

Ilman kyljen kääntämättä,

5 Selkärankan ojentamatta.

1237. Loppi. Leino G. E. Lopen pi-

täjän kielimurteesta, Suomi

III 3 299. 87.

Läyliäinen.

Tuurin lasta.

Tuurin lasta Tuanelaan,

Tuanelan uuteen tupahan.

Siäl on tupa turpehista,

Santa siäl on sammalina,

.-, Sinisavi seinäsinä,

Hiakka piäni permantona,

Jossa kelpaa lapsen maata

Ilman kyljen kääntämättä

Olkapään ojentamatta.

1238. Loppi. Leino G. E. Lopen pi-

täjän kielimurteesta, Suomi

III 3 299. 87.

Läyliäinen.

Edellinen toisin.

Tuurin lasta turpeeseen,

Kirkon juureen karkeeseen,

Siäl on tupa turpehista,

Katto karhunkämmenistä,

ö Ovipiälet omenapuista.

Sivuseinät sirkanluista.

Peräseinät peuranluista,

Hiata piäni permantona.

Jossa kelpaa j.n.e.

1239. Loppi. HO 1 201. 14.

Läyliäinen. Hilma Vaara, 30 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan,

jossa kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

ö olkapään ojentamata.

Peräseinä peuranluista,

oviseinä omenapuista,

sivuseinä sirkanluista,

katto karhun sammaleista.

1240. Loppi. HO 1 240. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Tuonelan likkain pirellä.

Siälä on pantu santa samma-
leeksi,

5 hiata piäni permannoksi,

jossa lasten maata kelpaa,

ilman kyljen kääntämätä,

olkapäänkin ojentamata.

Sivuseinä on sirkanluista,

10 peräseinä peuranluista,

katto karhun kämmenistä.

1241. Loppi. HO 1 241. 14.

Läyliäinen. tiilja tiiljanen, 20 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan,

siälä on pantu santa samma-

leiksi,

piäni hiata permannoksi,

5 siäläpä kelpaa lapsen maata,

ei sinne kuulu kukon laulu,

eikä sateen rapina.

1242. Loppi. HO 1 248. 14.

Läyliäinen. Karoliina Nummen-
syrjä, 94 V.

Tupa tehty turpehista,

santa pantu sammaleiksi,

hiata piäni permannoksi.
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oviseinä omenapuista,

:> peräseinä perosenluista,

sivuseinä sirkanluista,

kärensija kärpänluista.

Eikös kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä,

10 olkapään ojentamata.

1243. LoppL HO 1 154. 14.

Pilpala. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Tuurin lasta tutuseen,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Tuonelas on tupa tehty turpe-

hista,

katto pantu sammalista,

:> hiata piäni permanto.

Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

olkapäänsä ojentamata.

1244. Loppi. HO 1 158. 14.

Pilpala. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Tuurin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni.

Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämättä,

ö olkaluun ojentamatta.

1245. Loppi. HO 1 65. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Tuurin lasta tuanelaan,

Tuanelan uuteen tupaseen,

siällä on lapsen hyvä maata

ilman kyljen kääntämätä,

.0 olkapään ojentamata.

Ei sinne kuulu kukon laulu,

eikä sateen rapina,

eikä lauran kolinat.

1246. LoppL HO 1 92. 14.

Räyskälä. Miina Hilberg, 59 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan piikain pirellä.

Siälä on lapsen lysti maata,

ilman kyljen kääntämätä,

-, Ovi siälä on omenapuista,

sivuseinä sirkanluista,

peräseinä peuranluista,

piäni hiata permantona.

1247. Loppi. HO 1 98. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Tuurin lasta Tuonelaan.

Tuanelan uuteen tupaseen.

Tuonelas on tupa uusi,

hiata siälä permantoina.

5 Anna lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä

olkapään ojentamata.

1248. Loppi. HO 1 120. 14.

Räyskälä. Ida Ilman, 30 v.

Tuu tuu lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahaan,

Tupa on tehty turpeheista,

hiata piäni permantona,

ö jossa kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata.

1249. Loppi. HO 1 5. 14.

Vojakkala. Miina Lukana, 30 v.

Tuu tuu Tuanelaan,

Tuanelan uuteen tupahan.

Siällä seinät sammalista,

Katto tehty kanervista.

.-, Siälä on lapsen hyvä maata,

olkapääkkösen ojentamatta.



320 Kehtolauluja.

1250. Loppi. HO 16. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Tuu tuu turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siälä lapset laulelee,

kirkonkelloja kuuntelee.

1251. Loppi. HO 1 36. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto. 71 v.

Tupa tehty turpehista,

santa piäni sammaleeksi,

hiata hieno permannoksi.

Siinä kelpaa lapsen maata,

ö ilman kyljen kääntämätä,

olkapääkkösen ojentamata.

1252. HaiisJ. Mikkola E. 86. 11,

Tuuti lasta Tuonelahan

Tuonelan uuteen tupaseen.

Sieir on santa sammalina,

hieta pieni permantona.

ö Sivuseinä sirkan luusta,

peräseinä peuranluusta.

Oviseinä omenapuusta,

kädensija kärpänluusta.

Katto karhun kämmenpäästä,

10 Eikös kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämättä,

olkapään ojentamatta.

1253. HaiisJ. Mikko/a E. 88. 11.

Tuuti lasta turpeeseen,

kirkon viereen karkeeseen.

1254. Hausj. HO 1 381. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.

Tuurin .lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Tupa tehty turpehesta,

seinä suuri sammalesta,

5 piäni hiata permantoon,

jossa kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä.

1255. HausJ. HO 1 404. 14.

Kirkonkylä. Fredrika Lepomäki,

84 V.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Tupa on tehty turpehesta,

oviseinä omenapuista,

5 sivuseinä sirkanluista,

hiakka piäni permannoksi,

jossa kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämätä,

ilman olkapään ojentamata.

1256. Hausj. HO 1 419. 14.

Kirkonkylä. Karoliina Enqvist, 80 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siel on ovet omenapuista,

kärensija kärpänluista,

ö siel on pieni hieta perman-

noksi,

sielläpä lapset maata saa,

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään ojentamata.

1257. Hausj. HO 27 42. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Tuudin lasta turpeeseen

Kirkon viereen karkeeseen

Tuonelan uuteen tupaseen

Siell on ovi omenapuista

ö Kärensiat kärpänluista

Sivuseinät sirkanluista
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Peräseinät peuranluista.

Siell on santa sammaleena

Pieni hieta permantona.

1258. Hausj, HO 1 342. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v
Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahaan.

Siälä on sivuseinät sirkan-

luista,

peräseinä perosen luista,

5 ovensuu-seinä on omenapuis-

ta,

kärensija on kärpänluista.

Siälä on lapsen hyvä maata

ilman kyljen kääntämätä,

olkapään oikasemata.

1259. Hausj. HO 1 351. 14.

Selänoja. Henriikka Nokkala, 68 v.

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siälä on santa sammaleesta,

hiata piäni permanto,

5 kärensija on kärpäsluista,

ovi siäl on omenapuista,

peräseinä peuranluista,

katto karhun kämmäköistä.

Siäl on lapsen hyvä maata,

]() ilman kyljen kääntämätä.

1260. Hausj. HO 1 302. 14.

Vantaa. Eeva Cajander, 70 v.

Siäl on santa sammaleena,

piäni hiata permantona,

sivuseinä sirkanluista,

peräseinä perkanluista,

ö ovi ompi omenapuista,

kärensija kärpänluista.

21

1261. Hausj. HO 1 306. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Tuurin lasta turpeeseen,

kirkon viereen karkeeseen,

ovi on tehty omenapuista,

kärensija kärpänluista,

5 seinä ompi sammaleista,

peräseinä turpeheista,

pieni hieta permantona,

jossa kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kääntämäti,

K) olkapään ojentamata.

Hausj. Ks. nr. 1021.

1262. Kärkölä. HO 1 973. 14.

Hevonoja. Kertoja n. 25-v. nainen.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siel on santa sammaleena,

hianohiata permantona.

5 Siel on ovi omenapuista,

kätensija kärpänluista,

peräseinä peuranluista.

1263. Kärkölä. HO 1 1015. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.,

synt. Padasjoella.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan kirkon kammioon,

siel on hieta hieno perman-

tona,

sivuseinät sirkanluista,

-, peräseinä peuranluista,

oviseinä oivan luista

hieno turve kattona.

1264. Kärkölä. HO 1 978. 14.

Koiiknnmaa. Maria Kola, 70 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.
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siel on santa sammaleena,

turvekatto päälisenä,

5 sivuseinät sirkanluista,

peräseinät peuranluista,

oviseinät omenapuista,

eikös kelpaa lapsen maata!

1265. Kärkölä. HO 1 992. 14.

Koukunmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siel on santa sammaleena,

turvekatto päällisenä,

5 sivuseinät sirkanluista,

peräseinät peuranluista,

oviseinät omenapuista.

1266. Koski. HO I 718. 14.

Etola. Sofia Ruoppila. 64 v.

Tuulin lasta turpiesien,

kirkon juurien karkiesien,

eikä siellä toruta torkkumi-

sesta,

eikä manata makaamasta.

1267. Koski. HO 1 680. 14.

Huijata. Edla Koskinen, 65 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen,

siel on hiata permantona,

peräseinä on peuranluista,

5 sivuseinä on sirkanluista,

katto karhun kämmäköistä.

1268. Koski. HO 1 735. 14.

Hyrkkälä. Ulrika Koskinen, 60 v.

Tuulin -lasta turpeeseen

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on santa sänkynä,

musta multa peittona.

1269. Koski. HO 1 708. 14.

Kirkonkylä. Fiina Arkilander, 89 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen.

Siel on lapsen hyvä maata.

Siel on santa sänkynä,

5 musta multa vällynä,

permanto on perkanluista,

sivuseinä sirkanluista,

oviseinä omenapuusta.

1270. Lammi. HO 29 74. 14.

Matilda Piidi, synt. 1888. Kuul-

lut äidiltään. Muistiinp. Hau-

holla.

Tuuli lasta Tuonelaan

Tuonelassa on hyvä olla

siellä on sivu seinät sirkan-

luusta

peräseinä peuranluusta

5 oviseinä omenapuusta,

katto kalanluusta

permanto Valkosista samma-

lista.

1271. Lammi. HO 29 7. 13.

Kaitala. Miina Lehtonen, synt. 186

L

Kuullut äidiltään Eva Kaisalta.

Muistiinp. Hauholla.

Tuuti lasta Tuonelaan,

tuonne kirkon kammariin,

Sieir on hieno hiekka pelto,

tupa uusi turvekatto.

1272. LammL HO 1 630. 14.

Kirkonkylä. Manta Kaivola, 70v.{?)
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Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen,

Siel on santa sänkynä,

ruskee multa vällynä.

Sivuseinät sirkal luista

Oviseinä omenapuista

Eikös kelpaa lapsen maata

10 ilman kyljen kääntämätä.

1273. Lammi. HO 1 631. 14.

Kirkonkylä. Maija ?, 70 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

siel on lapsen hyvä olla.

Siel on santa sammaleesta,

jossa on lapsen hyvä olla.

1274. Lammi. HO I 632. 14.

Kirkonkylä. Manta Kaivola, 70v.(?)

Tuurin lasta Tuonelaan,

Tuonelassa tupa uusi uutu-

kainen,

tuvan katto kaikuvainen,

permanto on pelavainen,

5 peräseinä kiiltäväinen.

1275. Lammi. HO 1 664. 14.

Kirkonkylä. Eeva Maija — — — ?,

n. 70 V.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on lapsen hyvä maata,

ei siellä toruta torkkumasta,

ö eikä maanita makaamasta.

1276. Lammi. Korpinen 1. 09.

Poikmetsä. Emäntä Uotila, 60 v.

Taiitilaulu.

Tuulil lasta turpiesien

Kirkon juurien karkiesien

Siellon santa sammalena

Pieni hieta permantona

.-, Turpiest siel on tuvan katto

Peräseinä peural luista

1277. Tuulos. HO 24 588. 13.

Taavetti Sättinen, 73 v. Miiistiinp.

Hauholla.

Tuu tuu lasta Tuanelaan

Tuanelassa on lapsen hyvä

maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata

5 Siäir on sivuseinä sirkan-

luista

Peräseinä peuranluista

Ovi kullan kiahkuroista.

1278. Tuulos. HO 1 593. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.,

tullut 15 V. sitten Lammilta.

Tuulin lasta turpeeseen,

kiikutan kirkon karkeeseen.

Siel on lapsen hyvä maata,

ilman kyljen kääntämätä.

1279. Tuulos. HO 1 549. 14.

Syrjäntaka. Hilma Peltonen, 37 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen,

siel on lapsen hyvä maata

ilman kyljen kääntämätä.

1280. Tuulos. HO 1 551. 14.

Syrjäntaka. Hilma Peltonen. 37 v.

Tuutin lasta turpeeseen,

Kirkon juureen karkeeseen.

Siel on lapsen hyvä maata,

ilman kyljen kääntämättä.
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ö Siel on santa sammaleena,

piäni hiata permantona.

1281. Tuulos. HO 1 562. 14.

Syrjäntaka. Iita Kosketin, 44 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kiikutan kirkon karkeeseen.

Turpehista tuvan katto,

piänestä hialasta permanto.

5 Siäl on lapsen hyvä olla,

ilman kyljen kääntämätä.

1282. Tuulos. HO 1 575. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on lapsen hyvä maata,

ei sinne kuulu kukon laulu,

r, eikä piänen linnun ääni.

Siel on pieni hiaka perman-

tona,

santa siäl on sammalena,

musta multa rnullitteena.

1283. Tuulos. HO 1 586. 14.

Toivaala. Ali-Eerolan emäntä, n.

55 V.

Tuulin lasta turpeeseen,

kiikutan kirkon karkeeseen.

Siäl on lapsen hyvä maata.

Siäl on santa sammalessa,

5 piäni hiata permannossa.

Ei sinne kuulu kukon laulu,

eikä piänen linnun ääni,

ei kolmen kellon kolkahlos.

1284. Hauho. Längman 10. 88.

Antin Maija, 83 v.

10

Laps' kätkyessä.

Tuurin lasta tuonelaan

Tuonelan uuteen tupahan,

Tupa on tehty turpehista,

Seinät pantu sammalista,

Ovi omena puusta,

Karen sia kärväs luusta.

Siell on lapsen hyvä olla

Ilman kyljen kääntämätä

Olka pään ojentamata

Sin' ei kuulu kukon laulu

Eikä paista päivä lämmin.

1285. Hauho. HO 24 681. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tuulin lasta turpeeseen

Kirkon juureen karkeeseen

Siäir on hyvä lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

ä Olkapään ojentamata

Ei sinne kuulu kukon laulu

Eikä piänen linnun laulu.

1286. Hauho. HO 24 682. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tuulin lasta Tuanelaan

Tuanelass' on uusi tupa

Sivuseinät sirkan luista

Takaseinät tammipuista

5 Oviseinä omenapuusta

Pöytä piänistä penninkistä.

1287. Hauho. HO 1 675. 14.

Eteläinen. Manta Peltola, 66 v.

Tuulin tuulin lasta Tuone-

laan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siel on lapsen hyvä maata

ilman kyljen kääntämätä.
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.-, Ei siel kuule kukon laulua,

eikä pienen linnun pauhua,

alku myös

:

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

1288. Hauho. Leander 113. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kiikutan kirkon karkeeseen,

sieir on lapsen hyvä olla,

ilman kyljen kääntämätä.

1289. Hauho. HO 24 903. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoen ky-

lässä.

Tuulin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaseen

Tupa on tehty turpeista

Santa pantu sammaleiks

.5 Piäni hiata permannoks

Jossa kelpaa lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata.

1290. Hauho. HO 24 904. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoen ky-

lässä.

Tuulin lasta turpeeseen

Kirkon juureen karkeeseen.

Oviseinä on omenapuista

Peräseinä peuranluista

ö Sivuseinä sirkanluista.

1291. Hauho. HO 24 421. 13.

Ilmoita. Kiistaava Humppo, 68 v.

Tupa tehtiin turpehista

Tuvan katto karkehista.

1292. Hauho. HO 24 469. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius. 68 v.

Tuulin lasta Tuanelaan

Tuanelan uuteen tupaan

Siäir on lapsen hyvä maata

Ilman kyljen kääntämätä

5 Olkapäänsä ojentamata

Siäir on santa sammalena

Hiata piäni permantona

Ei sinne kuulu kukon laulu

Eikä piäni linnun ääni.

1293. Hauho. HO 24 589. 13.

Portaankylä. Kalle Kannisto, 60 v.

Tuuli lasta turpeeseen

Kiakuta kirkon karkeeseen

Siällä on lapsen hyvä maata

Ei sinne kuulu kukon laulu.

1294. Hauho. HO 24 563. 13.

Torvoila. Amaalia Siren l. „Pii-

nun Amaalia" , itselL, 90 v.

Tuulin lasta turpeen ale

Kirkon juureen karkeheeseen

Tupa on tehty tuameheesta

Katto pantu karkeheesta

5 Piäni hiata permannoks.

1295. Hauho. HO 24 622. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Tuulin lasta turpeheeseen

Kirkon juureen karkeeseheen

Siäir on lasten uusi maja.
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1296. Pälkäne. HO 9 1. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut lapsena vanhem-

miltaan. Muistiinp. Hauholla.

Tuulin lasta Tuonela'an,

Tuonelan uuteen tupahan.

Tuonelassa tupa uusi

Valmistettuna häitä varten;

5 Sivuseinät sirkan luista,

Peräseinä peuran luista,

Oviseinä omenapuista.

Ei sinne kuulu kukon laulu,

Ei pienen linnun viserrys.

1297. Pälkäne. Leander 82. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tuuti lasta Tuonelahan,

Tuonelass' on uusi tupa,

joss' on santa sammalena,

pieni hieta permantona,

5 sieir on lapsen hyvä olla.

1298. Pälkäne. Leander 96. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tuudin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaan;

tupa on tehty turpehista,

katto pantu karkehista;

ö sivuseinä syltä pitkä,

peräseinä kyynäröö,

siäir on lapsen hyvä maata,

ilman kyljen kääntämätä;

ei sinne kuulu kukon laulu,

Kj eikä pienen linnun ääni.

1299. Luopioin. HO 22 56. 13.

Ida Hietamaa, synt. 1848. Muutta-

nut nuorena Padasjoelta Luo-

pioisiin,

Tuulin lasta turpeeseen,

Kirkon juureen karkeeseen;

Tuulin lasta tuonelaan,

Tuonelass' on hyvä olla,

ö Sieir on tupa hänen tulla;

Sieir on seinät sirkan luista,

Peräseinä peuranluista,

Oviseinä orjanluista,

Kädensija kärpänluusta,

10 Katto kaunis turpehista.

Hieno santa permannossa.

1300. Luopioin. HO 22 59. 13.

Taava Toivonen, synt. n. 1875 Luo-

pioisissa.

Tuu tau tuulin lasta,

Tuulin lasta tuonelahan

Tuonelan uuteen tupahan.

Tuonelass' on tupa uusi,

5 Katto tehty turpehista.

Seinät ja permanto hiekka-

sesta.

Sieir on lapsen hyvä maata

Ilman kyljen kääntämättä,

Olkapään ojentamatta;

10 Ei sinne kuulu kukon laulu.

Eikä pienen linnun ääni.

Eikä kuulu paimenen soitto,

Eikä näy päivän koitto.

1301. Luopioin. HO 22 60. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Tuu tuu tuutulainen,

Tupahan olen outokainen.

Tupa tehty turpehista.

Santa pantu sammaliksi,

5 Hieta pieni permannoksi.

Siellä kelpaa lapsen maata,
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Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata;

Sinne ei kuulu kukon laulu,

10 Eikä paista päivän paiste,

Eikä vaella hevosen varsa.

\302. Luopioin. Vallenius 139.13,

Aitoo. Amanda Vilenius, palvelija-

tar, synt. 1888.

Tuuti lasta tuanelaan

Tuanelan uuteen tupahan

Tupa tehty turpehista

Katto tehty karkehista

5 Peräseinä peuranluista

Sivuseinä sirkan luista

Oviseinä omenapuusta.

1303. Luopioin. Vallenius 140. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Tuulin lasta turpeeseen

Kiikutan kirkon karkeeseen.

1304. Luopioin. Vallenius 161. 15.

Aitoo. Neiti Milja Adlin.

Tuu tuu tuutulainen

Tupa uulen uutukainen

Tuulin lasta turpeeseen

Kirkon juureen karkeeseen

ö Siäir on tupa turpehista

Katto tehty karkehista

Piäni hiata sammalen

Rouvvi santa permantona

Ei sinne kuulu kukon laulu

10 Eikä piänten varsain hirnumi-

nen.

1305. Padasj. HO 20 74. 15.

Kirkonkylä. Karoliina Valli, itsel-

lisen vaimo, 85 v., ikänsä elänyt

Padasjoella.

Tuulil lasta turpeeseen

kirkoj juureei] karkeeseen

tuonelan uuteen tupaseen

siell on santa permantona

5 sivut ompi sirkalluista

oviseinät kalalluista.

«Laster^ kans kun tuulittiin", niin

tätä laulettiin.

1306. Padasj. HO 20 81. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.,

ikänsä ollut Padasjoella.

Tuulil lasta turpeheeseen

kirkkomaaha karkeheeseen

sitten nouset turpeheesta

istu isän eteheen

5 laulamaahaT] kiitostasi

kun olet ollut tervehe.

1307. Padasj. HO 20 112. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Riika, sota-

mies Raskin leski, 86 v. Synnyn-

näinen padasjokelainen.

Tuulil lasta tuonelaan

tuoneri kirkoTj kammioon

siellä lapsi maatas saa

1308. Aslkk. HO 22 58. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856. Kuullut

kerääjän isoäidiltä.

Tuulin lasta tuonelaan,

Tuonelass' on uusi tupa.

Sivuseinä sirkanluista

Peräseinä peuranluista

5 Oviseinä omenapuusta

Lattia hopealla miilattu

Katto kullalla siilattu,
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1309. Asikk. HO 4 50. 14.

Eliina Mattila, 31 v. Kuullut äidil-

tään.

Tuulin lasta turpiesien,

kirkon juureen karkiesien,

siell on lapsen hyvä maata

ilman kylen kientämätä;

5 oviseinä on omenapuista,

sivuseinä sirkanluista,

peräseinä perhonluista,

hieno hieta permantona,

musta multa sammalena.

1310. Asikk. HO 1 836. 14.

Hillilä. Iita Erkintytär, 64 v.

Tuuti lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen!

Siel on ovet omenapuista,

peräseinä peuranluista,

5 sivuseinä sirkanluista,

kädensijat kärpänluista.

Eikös kelpaa lapsen maata

ilman äidin tuutimatta!

1311. Asikk. HO 1 852. 14.

hillilä. Iita Erkintytär, 64 v.

Tuurin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen;

siel on santa sammalena,

hiata hiano permantona.

-, Eikös kelpaa lapsen maata,

ilman äidin tuutimatta!

1312. Asikk. HO 1 857. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on ovet omenapuusta,

kädensijat kärpänluista.

sivuseinät sirkanluista,

peräseinät peuranluista.

Siel on santa permantona,

katto kullalla silattu.

1313. Asikk. Vanamo 14. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Tuudin lasta turpeeseen,

kirkon viereen karkeeseen.

Turpeist' on tuvan katto,

sannasta hieno permanto.

1314. Asikk. Vanamo 18. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Tuudi lasta tuonelahan.

Tuonelan kirkon mäelle.

Sieir on tupa turvekatto

hiekasta hieno permanto.

1315. Asikk. HO 30 116. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

Tuuli lasta Tuonelaan

Tuonelass' on tupa uus.

Tuvan katto turpehista,

hienosta hiekasta seinät.

1316. Asikk. HO 1 744. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin, 79 v.

Tuulin lasta nukkumaan,

Korkeen mäen kukkulaan.

Ei siellä kuulu isän ääni,

eikä äidin itkua.

1317. Asikk. HO 1 871. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin,

79 V.
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Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Luulin turvan tulevan,

vaan ei turva tullukkaan.

1318. Asikk. HO 1 788. 14.

Paakkola. Matilda Savola, 60 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on santa sammaleena

piäni hiata permantona,

.-, sivuseinä sirkanluista,

tuvan katto muista luista.

1319. Asikk. HO 30 13. 13.

Salo. Olga Hyryläinen, 40 v.

Kuullut äidiltään.

Tuuli lasta turpeesee,

kirkon vieree karkeesee.

Siellä kelpaa lapsen maata —
ilman kylen kääntämätä.

5 Siellä on ovi omenapuusta,

oviseinä oravan luusta,

peräseinä peuran luusta,

sivuseinä sirkan luusta.

Asikk. Ks. nr. 1599.

1320. Hollola. HO 1 920. 14.

Matsina. Amanda Tikkala, 60 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siel on ovet omenapuista,

siel on seinät hirvenluista.

1321. Hollola. HO 1 885. 14.

Kirkonkylä. Vilhelmiina Olander,

80 V.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen,

siel on turpeesta katto,

sirkanluista on peräseinä.

1322. Hollola. HO 1 894. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori, n. 70 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Tuonelas on uusi tupa,

jossa kelpaa lapsen olla

5 ilman nukkumatta.

1323. Hollola. HO 1 936. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen;

tuulin lasta nukkumaan,

lapsen likkaa torkkumaan.

1324. Hollola. HO 1 970. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Tuulin lasta Tuontiaan,

Tuonelan uuteen tupahan.

Siel on sivuseinä sirkanluista,

oviseinä omenapuusta,

r, peräseinä peuranluista.

Siellä kelpaa lapsen maata,

ilman kyljen kientämättä.

1325. Hollola. HO 1 937. 14.

Untila. Hilma Hannula, 43 v.

Tuulin lasta turpeeseen,

kirkon juureen karkeeseen.

Siellä on santa sammaleena,

musta multa permantona,

ö ovi ompi omenapuusta,

käten sija kärpänluusta.

1326. Hollola. HO 1 938. 14.

Untila. Anna Sofia Annantytär.

79 V.
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Tuulin lasta turpeeseen,

lapsen likkaa karkeeseen.

1327. Orimatt. Jakobsson IV 1.

88.

Tuurin lasta turpeeseen

Kirkon viereen karkeeseen

Santa siell' on sammalist'

Perä seinä peuran luusta

5 Sivu seinä sirkan luusta

Ovi seinä oravan luusta

Ovi sieir on omena puusta

Karen ' siat- kärpän luusta.

1328. Orimatt. Salminen T. 7. 04.

M. Salminen.

Tuutii, tuutii turpeesee

Kirkon vieree karkeesee

Siäl on lapsen hyvä olla

Ilman kylen kääntämätä.

1329. Orimatt. Salminen T. 8. 04.

M. Salminen.

Ovi on tehty Omenapuusta

Sivuseinät sirkan luista

Perä seinä peuran luista

Hieno hiata permantona

5 Katto kalan suamuksista.

1330. Orimatt. Hästesko 26. 06.

Kerääjän äiti. Miiistiinp. Elimäellä.

Tuurin lasta Tuonelaa(n),

Tuonelan uutee(n) tupaa(n);

siell on tupa turpehista,

santa siell on sammaleista,

ö peräseinä peuran luista,

oviseinä omenapuista,

katto siell on karan luista,

permanto pienistä pennin-

keistä.

1331. Orimatt. Harden 9. 13.

Tuudin lastain turpeeseen

kirkon viereen karkeeseen

Sieir on santa sammaleena

puhdas hieta permantona.

5 Eikös kelpaa lapsen maata

ilman kyljen kääntämätä,

Sieir on turva turpeen alla

armo arkun kannen päällä.

1332. Orimatt. HO 4 205. 14.

Amalia Koivisto, 62 v.

Tuurin tuurin turpeeseen,

kirkon viereen karkeeseen.

1333. Orimatt. HO 4 208, 14.

Agnetta Laaksoin, 62 v.

Tuurin lasta nukkumaan

korkeelle vuoren kukkulalle,

siell on sannast komia kam-

mar,

eikös kelpaa lapsen mamma,
5 oviseinä omenapuista,

sivuseinä sirkanluista,

peräseinä peuranluista,

permanto pienist pennink-ra-

hoist,

katto karhun kämmeköistä.

1334. Nastola. HO 4 140. 14.

Uusikylä. Torppari Juho Ristola,

63 V.

1327. 1 Karen = käden. Ker. sei. siat ^ sijat. Ker. sei.
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Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen,

siell on seinät sammalista

ja hienost hielast katto.

1335. Iitti. Piittila 373. 90.

Saarasten kylä. Anna Puttila, 72 v.

/\a, aa, aa, aa,

Tuulin lasta Tuonelah

Tuonelan uuteh tupah;

Sieir on tupa turpehest'

:, Hienost hielast permanto,

Turves-katto päällä.

1336. Iitti. Hilden 26. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Mnistiinp.

Marttilassa.

Tuudin lasta Tuonelaan,

Tuonelas' on tupa uusi,

Sivu seinä sirkan luista

Perä seinä peuran luista

5 Oven suun seinä oravan luista

Katto karhun luista päällim-

mäinen.

1337. Iitti. HO 4 213. 14.

Kirkonkylä. Miina Saksa, 39 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelan uuteen tupaseen,

siell on lapsen hyvä olla,

turveskatto tuvan päällä,

ö hien 3 hieta permannolla.

Iitti. Ks. nr. 2334-5.

1338. Heinola. HO 24 974. 13.

Anna Perkki, 36 v., synt. Knhma-
lahdella. Mnistiinp. Hattulan

Sattnlassa.

Heijaa Heikin lasta

Heikki on itte Tuanelassa

Heikillä on uusi tupa

Turvekatto, hiano hiakkaper-

manto.

1339. Heinola. Koskenjaakko 31

.

09.

Tuuti lasta Tuonelahan,

Tuonelass' on tupa valmis;

hietakatto on kamarissa,

seinät samasta varasta

ö Nukutellut nurmen lapsen,

kotihin komeaan ikuiseeni?).

1340. Heinola. Kekkonen 25. 13.

Tuulin lasta nukkumaan
suuren vuoren kukkulaan,

jost ei kuule äiti ääntä,

eikä isä itkua. —

1341. Heinola. Kekkonen 26. 13.

Tuuti lasta tuonelaan,

tuonelas on uusi tupa,

hieno hiekka permantona.

Oviseinä omenapuista

5 sivuseinät sirkan luista,

peräseinä peuranluista

katto karhun kämmäköistä.

1342. Heinolan pit. HO I 131. 14.

Vaivaistalo. Eeva Pylkkänen. 75 v.

Tuulin lasta Tuonelaan,

Tuonelass' on tupa tehty,

turvekatto päälle pantu.

Heinolan pit. Ks. nr. 1057.

1343. Sysinä. HO 4 102. 14.

Karilanmaa. Eeva Stiina Sten-

ström, 71 V.
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Tuuvin lasta Tuonelaan,

Tuonelan kirkon kammioon,

siell on tupa turvekatto,

santahiekka permanto.

1344. Sysmä. HO 4 118. 14.

KcLfilanmaa. Alviina Nurminen,

38 V.

Tuulin tuulin pientä poikaa

Tuonelan kirkon kammioon,

joss' on tupa turvekatto,

hieno hiekkapermanto.

1345. Hartola. HO 1 1 274. 13.

Amalia Heinonen.

Tuuti lasta tuonelaan,

Tuonelan kirkon kammioon.

Siell on tupa turveskatto,

Hieno hiekka pellon paikka.

5 Ei siellä isä itkua kuule

Äiti äänehen havahu.

1346. Hartola. Koskenjaakko 24.

09.

Tuuti lasta Tuonelahan,

Tuonelan kirkon kammiohon.

Ei siellä isä itkua kuule,

äiti ääneen heräjä.

1347. Hartola. Viherv. 4008. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuonelan kirkon kammioon,

Täällä on tupa turveskatto,

Hiakka hiano permantona.

1348. Hartola. Öfverling 230. 90.

Kirkkola.

Tu[u]ti lasta tuonelaan

tu|o]nelan kirkon kammioon
sielä on tupa turve katto

hieno hiekka permanto.

1349. Jousa. Lilius 122. 88.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuonen kirkon kammioon,

Sieir on tupa turvekatto,

Hieno hiekkapermanto.

1350. Jousa. HO 4 193. 14.

Vaivaistalo. Eeva Laitinen, 53 v.

Tuut lasta Tuonelaan,

Tuonen kirkon kammioon,

siell on turve tuvan katto,

hieno hiekka pellon moa.

1351. Luhanka. Lilius 125. 88.

Tuuti lasta Tuonelaan

Tuonen kirkon kammioon,

Sieir on tupa turvekatto,

Hiekkasanta permantona,

5 Sivuseinä on syltä pitkä,

Peräseinä on kyynärää.

1352. Luhanka. Halonen H. 25. 14.

Kirkonkylä Ja sen ympäristö.

Tuurin lasta tuonelaan

Tuonelan kirkon kammioon

Sieir on tupa turveskatto

Hiekka santa permanto.

Luhanka. Ks. nr. 2774-5.

1353. Längelm. Ekman E. A. 197.

91.

Tuuti (t. Tuulin) lasta Tua-

nelaan

TuanelaTi^kirkoTj^kam-

mioon.
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Siäll^on tupa turvekatto,

liiata piäni permanto.

1354. Längelm. Tyyskä 2560 14.

08.

Viih. Ahlgren, n. 32 v., synt. Län-

gelmäellä. Miiistiinp. Eräjärvellä.

Tuuti lasta tuanelahan

Kivikirkon kammijohon

Siäl on tupa turveskatto

Hiata piäni permantona

.-, Sialla kelpaa lasteni maata

Ilman kyljen kääntämätä.

1355. Längelm. Ekman E. A. 191

.

91.

Vinkin. Joos. Keskinen, n. 40 v.

Tuulin lasta turpeeseen

kätkettää kirkon karkeeseen.

Siäll^on santa sammalena,

hiata piäni permantona.

1356. Kuorehv. HO 15 44. 13.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta tuonelaan

KivikirkoTi^kammioon

Sieir on tupa turvekkatto

Hiekka pieni permanto

.5 Peräseinä peural^luista

Sivuseinät sirkal^luista

Oviseinä oravaleluista

Ovet vaskesta valettu.

1357. Kuorehv. HO 15 42. 13.

Joensuu. „Horhan Kustu" (Kustu

Vanhatalo), n. 70 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta tuonelaan,

TuoneTi^kirkoii^kammioon,

Sieir on tupa turvekkatto.

Pieni santa permannolla.

1358. Kuorehv. HO 15 40. 13.

Lahdenkylä. Hanna Apilas. Oppi-

nut Kuorevedellä Riikka Pykä-

listöltä Jämsästä n. 1870-luvulla.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta tuonelaan,

Tuonelass' on talo.

KivikirkoT]^kammioon,

Sieir on maja jalo,

5 Sieir on tupa turvekkatto.

Pieni hiekka permanto.

Peräseinä peuran luista.

Sivuseinät sirkan luista.

Oviseinä oravan luista,

10 Ovi(vet) vaskesta valettu.

1359. Kuorehv. HO 15 41. 13.

Lahdenkylä. K. Mäkelä ja Olga

Mattila.

Kehtolaulu.

Aa lasta nukkumaan

Kivikirkori^kammioon

Kammioss' on tupa uusi

Sieir on katto kullasta

5 Oviseinä omenapuista

Sivuseinä sirkalluista

Peräseinä peural^luista

Ei sinne^^kuulu^^^kukol^

laulu

Eikä pikku linnul^liverrys.

1360. Kuorehv. HO 15 43. 13.

Lahdenkylä. Ida Mäkelä.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta tuonelaan,

Tuonelass' on talo,

KivikirkoT] ^kammioon,

Sieir on maja jalo.

Jämsä ja Korpil. Ks. nr. 1358

ja 2342.
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1361. KorpiL Kotikoski 20. 08,

Tuuti lasta tuonelahan

Tuonelan kirkon kammioon,

Sieir on talo jalo,

ei sinne tuli tule,

ö eikä päivän valo.

Siellä tupa turve katto,

Hieno hiekka permanto.

Sivuseinät sirkanluista,

Peräseinä peuranluista,

10 Oviseinä Oravanluista

Kiukaantausta kissanluista.

1362. fKorpitJ HO 12 91. 15.

Tuuti lasta tuonelaan,

Tuonelan kirkon kammioon.

Sieir on kivestä kirkko tehty,

Lastani vasten valmistettu.

5 Oviseinä oravan luista.

Peräseinä peuran luista,

Sivuseinä sirkan luista.

Kiukaan tausta kissan luista.

1363. [Korpit.] HO 12 97. 15.

Tuuti lasta tuonelahan,

Tuonelan kirkon kammioon,

(Sieir on talo jalo

Ei sinne tuli tule

-, Eikä päivän valo)

Siellä tupa turvekatto

Hieno hiekkapermanto

Oviseinä omena puista.

Peräseinä peuran luista.

10 Sivuseinä sirkan luista

Kiukaan .tausta kissanluista.

Halkoorret harakanluista.

1364. Korpit. HO 31 557. 13.

Saukkonen, n. 50 v., synt. Korpi-

lahdella. Miustiinp. Humppilassa.

Kehtolaulu.

Tuudin lasta Tuanelaan,

Tuanne kirkon kammioon,

Siälä on tupa, turvekatto,

Hiakka piäni permantona.

5 Sivuseinä sirkalluista.

Oviseinä oravalluista.

Peräseinä peuralluista.

1365. Korpit. HO 8 60. 13.

Kanttori Lindfors, 83 v. Muis-

tiinp. Uuraisilla.

Tule tupa turvekatto,

Hiekka pieni permannoinen.

Korpit. Ks. nr. 2342.

Tupakkirulla.

1366. [Etetä-]Häme. Tamminen E.

21. 85.

Tuu, tuu, tupakkarulla,

Mistäs tiesit meille tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,.

Hämeenlinnan härkäteitä.

1367. Somern. Viherv. 768. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä.

1368. Somern. Vitierv. 748. 10.

Jakkula. Aduniika, 83 v.
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Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

kuka sun käski Turkuun

tulla?

Mahroit maalla maata.

1369. Somer/L Vlherv. 766. 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä. 50 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun turku-

tiätä,

hämäläisten härkätiätä.

ö Vares meni Ruattiin,

tupakaista tuamaan.

Lastani minä maata laulan,

isää minä kotia kaipaan.

1370. Somero. Vlherv. 257. 09.

Eufrosiina Stählman, 61 v. Kuul-

lut pikkutyttönä. Muistiinp. Tam-

melan Kaukijärvellä.

Kehtolaulu.

„Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiäsit tännet_tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkätiätä,

ö Turruunlinnan lehmätiätä."

1371. Somero. HO 31 57. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Kehtolaulu.

Tuuti lullaa tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkätiätä.

1372. Somero. HO 31 63. 13.

Kultela. V. Lukumies, 55 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa.

Kuka sun käski Turkuun

tulla?

Mahros pyssyy kotona vaan.

1373. Somero. HO 31 64. 13.

Kultela. Vihtori Lauri, 50 v.

Kehtolaulu.

Ptruu ptruu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämäläisen härkätiätä.

1374. Somero. HO 31 588. 13.

Kultela. Maijastiina Malm, 75 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mahros maala karjas olla,

Ettei sun tarvinnu Turkuun

tulla.

1375. Somero. HO 31 43. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, joka

synt. Ypäjällä.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tännet tiäsit tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Heponiämen tallin takkaa,

5 Siälä kun kylän isot siakkin

makkaa.

1376. Somero. HO 31 1. 13.

Sylvänä. Miina Näykki, 42 v.

Kuullut 6-7 vuotta sitten kuol-

leelta yli 90-vuotiaalta vaimolta.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit tännet^tulla?

Tulin pitkin turkutiätä,
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Hämäläisen härkätiätä.

5 Herrat ryyppäs viinaa,

Talompojat piimää.

Herraat[!] hattuus,

Talompojat lakkiis.

Somero. Ks. nr. 463 ja 2618.

1377. Ypäjä. HO 25 10. 10.

Levä. Kerääjän äiti Kristiina Salo-

nen, 60 V.

Tuutilullaa, tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

— Tiesin täällä tarvittavan,

Tulin pitkin Turkutietä,

ö Hämäläisten härkätietä,

Hevoniemen tallin takkaa.

Sieltä ko Selkälän siatki mak-

kaa.

1378. Jokioin. Viherv. 258. 09.

Kiipiin kylä. Maria Kniisniemi,

47 V. Kuullut n. 40 v. sitten isäl-

tään, silloin 40-vuotiaalta Israel

Kuusniemeltä.

Kehtolaulu.

„Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkitiätä,

ö Hevoniämen tallin takkaa,

siälä kun siakkin makkaa."

1379. Jokioin. HO 16 30. 13.

Minkiö. Olga Klemelä, 34 v.

Tuu tuu tupakki rulla

mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin Turku tietä.

Hämäläisten härkätietä.

1380. Jokioin. Viherv. 267. 09.

Rehtijärvi.' TiIda Hakala, 65 v.

Miiistiinp. Latovainion kylässä.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Pitkin tiätä tiäsin tulla.

Menin siältä tätilään:

ö täti leipo suuren kakun,

pani paljon voita päälle,

liikkiön siallihhaa,

karpion kanammunia,

linnummunan verran.

1381. Jokioin. Viherv. 491. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

„Tuuti lulla tupakkirulla,

mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin turkutiätä,

hämäläisen härkitiätä,

5 suomalaisen sonnintiätä,

tammelaisen talvitiätä,

Tiäsin täälä tarvittavan,

tupakaista poltettavan.

Tiäsin tiän, tunsin portin,

10 jost olin ennenkin kuljeskel-

lut."

1382. Jokioin. HO 31 553. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp, Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Tuuti lullaa tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Tammelaisen talvitiätä,

:, Hämäläisen härkitiätä,

Suamalaisen sonnintiätä.

Tiäsin täälä tarvittavan,
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Tupakaista poltettavan.

Tiäsin tiän tunsin portin,

10 Josta olin ennenkin kuljes-

kella.

1383. Jokioin. HO 31 532. 13.

Vaiilampi. Lauri Tamminen. 13 v.

Kuullut Sääksmäessä.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä.

.0 Herrat ne heilutti lakkiansa,

Talonpojat hattujansa.

Musti istuu portilla,

Puri poikaa jalkaan.

Poika viätiin Hätilään,

10 Hätilästä tätilään.

Täti leipoi suuren kakun,

Pani paljon voita päälle,

Liikkiön sianlihaa,

Karpion kananmunia.

1384. Jokioin. HO 31 593. 13.

Vaulampi. Aina Jaakkola, n. 40 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirulla.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämäläisen härkätiätä.

1385. Tammela. Viherv. 753. 10.

Manda Kauppi, 69 v. Muistiinp.

Somerniemen Härjänojan kylässä.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tännen tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

vallesmannin kallion viärtä,

22

5 Someroisen sonnintiätä.

Mustalaisen mullin tiätä.

1386. Tammela. HO 1 1062. 13.

Torro.

Tuu, tuu tupakki rullaa.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutietä

Hämeenlinnan härkätietä.

1387. Tammela. HO 24 103. 13.

Maria Lindberg, itseIL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1388. Tammela. HO 24 334. 13.

tiaudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Ptruu ptruu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit Turkuun tulla?

Mahros siälä Ruattisa olla

Silkkisänkyn sänttääjänä,

5 Hianon leivän leipojana,

Viinapikarin antajana,

Olvikannun kantajana.

1389. Tammela. HO 31 338. 13.

Liaudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Ptruu ptruu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkätiätä.

5 Herrat ryyppäs viinaa,

Talompoijaat piimää.
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Herrat nosti lakkiaas,

Talompoijaat takkiaas.

1390. Tammela. HO 31 340. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hevosen reesä, heinäsäkisä,

ö Valkea Kalle kainalosa.

1391. Tammela. Viherv. 263. 09.

Järvenpää. Juho Vuorio, 40 v.

Kuullut pikkupoikana äidiltään,

nyt 64-vuotiaalta Eevastiina Vill-

bergiltä, joka kuullut sen Järven-

päässä nuorena. Muistiinp. Fors-

sassa.
Kehtolaulu.

„Ptruu ptruu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tännet^tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

hämäläisen härkätiätä,

5 kauppamiähen karjatiätä."

1392. Tammela. Aaltonen 156.

13.

Kaukola. Vanhaemäntä Penttilä.

80 V.

Tuuti lullaa, tupakki rullaa.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutietä,

hämäläisten härkätietä.

1393. Tammela. Aaltonen 185. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutietä,

hämäläisten härkätietä,

ö liruttelin linnun kieltä.

1394. Tammela. Viherv. 259. 09.

Linikkala. Olga Uutela, 32 v.

Kehtolaulu.

„Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tännet^tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

lirputtelin linnantiätä.

ö Herrat ryyppäs viinaa,

talonpoijaat piimää,

herrat nosti lakkiansa,

talonpoijaat takkiansa."

1395. Tammela. HO 31 224. 13.

Lankaan kylä. Maria Grönfors,

70 V.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämäläisen härkätiätä,

-) Lirputtelin linnantiätä.

1396. Tammela. HO 31 392. 13.

Porras. Ti/da Gustafsson, 60 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämäläisen Härkätiätä,

5 Näin sauhun suittevan,

Tänneppäin sen koittavan.

1397. Tammela. HO 31 537. 13.

Porras. Anni Lindholm, 83 v.

Kehtolaulu.

Ptruu ptruu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit tänne tulla?
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Tulin pitkin Turkutiätä,

Lirputtelin linnantiätä.

1398. Tammela. HO 31 607. 13.

Viioltuii kylä. Noin 40-v. mies.

Miiistiinp. Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit meille tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkätiätä,

-, Suamalaisen sonnintiätä,

Mustalaisen mullintiätä.

Karjalaisen karjatiätä.

1399. Humppila. HO 31 426. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen, 58 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämmeenlinnan härkätiätä.

1400. Humppila. Vlherv. 264. 09.

Humppilan kylä. Hilma Kivistö,

48 V. Muistiinp. Tammelan Linik-

kalassa.

Kehtolaulu.

„Tuuti lullaa tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

hämäläisen härkätiätä,

ö kauppamiähen kuarman pääl-

1401. Humppila. HO 31 562. 13.

Koivisto. 76-v. vaimo.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tiäsin tiän, näin raran,

Luulin täälä tarvittavan

Kertoja ei muistanut kaikkea.

1402. Urjala. Perho 6. 07.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tännet_tulla?

Tulim^pitkin turkutiätä

Hämäläisteh _ härkätiätä

:. Kauppamiähen kuarmam^
päällä.

Herrat nosti lakkiansat_

Talompojaat takkiansat_

Tulin tännes_sauhua pakoo'

Pappilan airar_rakoo'.

1403. Akaa. Salo 222. 13.

Ptruu, ptruu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisten härkätiätä.

1404. Akaa. Lahtinen 83. 04.

Toijala. Eveliina Aaltonen, 30 v.

Kuullut äidiltään.

Truu truu tupakki rulla

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutietä

Hämeenlinnan härkätietä

5 Herrat nosti lakkiaan

Talonpojat takkiaan

Herrat ryyppäs viinaa

Talonpojat piimää.

1405. Sääksm. HO 20 8. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

71 v.. ks. MT 1 1 161.
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To tu tupakkarullä

mistäs tiäsit_tännet_tulla'

tulim_pitkin turkutiätä

Hämellinnan härkitiätä

r, pappilan_sauhua pakkon

pappilass_oli paha koira

puri lasta jalkän

laps viätin tätilän

tätilästä hätilän

10 täti leipo silreTi^kakum^

pani paljo voita pallep_

isem munav verran.

1406. Sääksm. HO 24 824. 13.

Rirvala. Eriika Haudantnäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Tuu tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Liiruttelin linnan jäätä

5 Martin Kallen kainaloissa

Hevosen reessä heinisäkissä.

1407. Sääksm. HO 24 1016b. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkitiätä

5 Valkia Kaarlen kainaloissa.

1408. Sääksm. HO 20 19. 13.

Ylöjoki. Miltin vaimo, n. 70 v.,

synt. Akaan Kiirisjärvellä, mutta

jo 50 V. elänyt miehensä kanssa

Sääksmäessä.

Tu tu tupakkarullä

mistäs tiäsit_tännet^tulla'

tulim_pitkin turkutiätä

Hämellinnan härkitiätä

5 sauhua pakkon

airar^rakkön

kauppamiäher|_,kainalon.

Sääksm. Ks. nr. 1383.

1409. Kalvolla. Salo 213. 13.

Josefiina Stenbom, 57 v.

Ptruu, ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tiätä,

Hämäläisen härkätiätä

1410. Kalvolla. Degerström5.04.
Heinu. Eva Syrjälä, 64 v. Kuul-

lut äidiltään.

Lasta tuudittaissa.

Ptru ptru tupakkirulla

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku tietä

Lirputtelin linnan tietä.

5 Sielä mä vasta ihmeitä kuulin

Siat sotki taikinafa]

ja karhu kantoi vettä.

Huom.! Pidempi laulu, mutta ei

kertoja muistanut enempää.

1411. Kalvolla. HO 14 10. 14.

Lintumaa.

Aaa, aa lullaa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin Turku tietä

Hevosen reessä, heinäsäkissä

5 Sauna oli sauhunen

Pirtti oli häyrynen

Kamari oli kylmillä

Tupa oli lämmin

Mutta — pelkäsin ämmiä.
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1412. Tyrväntö. HO 24 731. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä

5 Tuurin lasta Tuanelahaan

Tuanelan uuteen tupahaan.

1413. Tyrväntö. HO 24 134. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Matti-katin kainalossa

ö Hevosen seläässä ja heiniä

reessä.

1414. Tyrväntö. HO 24 382. 13.

Kirkonky lä. „ Rajakorven Henna

"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Liiruttelin linnun teitä.

1415. Tyrväntö. HO 24 771. 13.

Retula. Heikki Salo. 52 v.

Ptruu ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä

5 Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

Lapsi viätiin Hätilään

Hätilästä tätilään

Täti leipo suuren kaakun

K» Pani paljo voita päälle

Pääskysen munan verran.

1416. Tyrväntö. HO 24 804. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Hämeenlinnan härkiteitä

r, Hevosen reessä heinäsäkissä

Valkia-Kallen kainalossa.

1417. Hattula. Salo 216. 12.

Vihtori Mäki, 67 v.

Ptruu ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tietä

Hämeenlinnan härkätietä

5 Pappilan sauhua pakoon

Pappilass' oli paha koirra

Puri lasta jalkaan

Laps vietiin Tätilään

Tätilästä Hätilään

10 Täti leipo suuren kaakun

Pani paljo voita päälle

Pääskösen munan verran.

1418. Hattula. Salo 210. 13.

Kustaa Rajala, 77 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tiätä,

Lipottelin linnan tiätä,

5 Kyllän tiäsin teirän portin,

Kultasarannot portissa,

Ja kaivo keskellä pihaa.

1419. Hattula. Salo 398.

Elli Ahonen, 14 v.

14.
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Tuu tuu tupakkirulla.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuun-teitä,

Hämeenlinnan härkäteitä,

5 Valkee-Kaarlen heinäpusso-

sessa.

1420. Hattula. Salo 410. 14.

Elli Allonen, 14 v. Kuullut ikäi-

seltään pikkutytöltä.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tietä,

Hämeenlinnan härkätietä,

5 Kultakiulu portin päällä,

Kaivo keskellä kartanoa.

1421. Hattula. Salo 444.

Hilja Nieminen, 12 v.

Tuu tuu tupakkirullaa.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-teitä,

Hämeenlinnan härkäteitä.

14.

14.1422. Hattula. Salo 449.

Hilma Laakso, 12 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs sä tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-teitä,

Hämäläisen härkäteitä.

1423. Hattula. Salo 472. 14.

Elsa Rantanen, liv.

Tuu tuu tupakkirulla.

Mistäs tiesit meille tulla?

Tulikkos pitkin Turku-teitä,

Hämeenlinnan härkäteitä?

1424. Hattula. Salo 491.

Oskari Ulan, Uv.
14.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tietä,

Hämeenlinnan härkätietä,

5 Täällä mua tarvitaan.

Tupakkia suuhuni annetaan.

1425. Hattula. Salo 570. 14.

Elias Enkvist, 13 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turuun tietä.

Hämäläisten härkätietä,

ö Mistäs tiesit meirän portin ?

Haka oli alla, haka oli päällä

Ja karhun nahka portin päällä.

1426. Hattula. Salo 624. 14.

Arvo Lundan, 11 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-teitä,

Hämäläisen härkäteitä.

5 Kyllä minua täällä tarvitaan,

Saanhan leipää suuhuni.

1427. Hattula. HO 24 207. 13.

Vilhelmi Ahola, 67 v. Puolivälissä

metsäkulmalla.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Lirputtelin linnan tiätä.

1428. Hattula. HO 24 21. 13.

Kellomäki. Oskari Ulaani, 9 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tänne tulla,
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Tulin pitkin Turku-tiätä,

Hämeenlinnasta härkätietä.

1429. Hattula. HO 24 267. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilah ti, 55 v.,

synt. Lopen Oiirajoen kylässä,

josta muuttanut 25 v. sitten.

Ptruu ptruu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turuun tiätä

Lirputtelin linnan tiätä.

1430. Hattula. Tuomarila 101 . 11

.

Koski. Martta Timgren.

Tuu tuu tupakki rullaa

mistäs tiesit tänne tulla

tulin pitkin Turku-tietä

lirputtelin Linnan-tietä

ö Hämäläisen härkä-tietä

Mistäs tunsit meidän portin?

Pukin sarvesta renkahassa.

1431. Hattula. Tuomarila 104. 11

.

Koski. S. Nylund.

Tuu tuu tupakkirullaa

mistäs tiesit täne tulla,

tulin pitkin Turkutietä

Hämäläisen härkätietä.

5 Hops hops hummalla kirk-

koon

pahalla varsalla pappilaan

pappilassa oli paha koira,

joka puri lasta jalkaan.

Lapsi vietiin Hätilään

iri Hätilästä tätilään

täti leipoi suuren kaakun

pani paljon voita päälle

pääskysen munan verran.

1432. Hattula. HO 24 918. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Liruttelin linnantiätä

5 Hevosen reessä heinätukossa

Papukaijan kainalossa.

1433. Hattula. HO 24 293. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Ptruu, ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

1434. Hattula. HO 24 302. 13.

Kylmälahti. Eliina Heino, 13 v.

synt. Takavehmaalla metsäk.

Ptruu ptruu ptruu ptruu tu-

pakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Hämeenlinnan härkäteitä

5 Liiruttelin linnan teitä.

1435. Hattula. HO 24 858. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Lirputtelin linnatiätä

5 Herra nosti hattuansa

Ja talonpoika lakkiansa.
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1436. Hattula, HO 24 26. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

„ Vakuvirsi."

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Lirputtelin linnan tiätä

ö Hämäläisen härkätiätä

Hevosen reessä heinätukossa

Valkee-Kallen kankaspa-

kassa.

1437. Hattula. HO 24 64. 13.

Mierola. Henriika Hyrstetti, itsel-

lisv., 71 V.

Vakulaiilii.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Liiruttelin linnan tiätä.

1438. Hattula. Salo 107. 12.

Pekola. Edvard Laine, 67 v.

^u, 4*0 tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turku-tietä

Hämeellinnan härkätietä,

ö juoksim_pitkin^sillav_viärtä

MartiT]_Kalleri_kainaloissa.

(Martin Kalle näet varasti Turusta

tupakkia.)

1439. Hattula. HO 24 423. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

j

Liiruttelin linnun tiätä

i 5 Hämeenlinnan härkätiätä.

1440. Hattula. HO 24 977. 13.

Rahkoila. Josefiina Tuominen, 56 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1441. Hattula. HO 24 951. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Lirittelin linnan tiätä.

1442. Hattula. HO 24 973. 13.

Sattula. Amanda Arvonen, 64 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1443. Hattula. HO 24 342a. 13.

Lonkan torppa, nietsäk. Kalle Lotika,

yli 70 V.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätietä.

1444. Hattula. HO 24 172. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Ptruu ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Hämäläisen härkätiätä

ö Veljeni on ny Venäjänmaalla
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Sisareni siälä ja täälä

Muari on ny mustassa mul-

lassa

Vaari Saksan sannassa.^

1445. Hattula. HO 24 188. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Hämeenlinnan härkäteitä

5 Lemposten ämmäin lehmi-

teitä.

1446. Hattula. HO 24 329. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä. 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Ptruu ptruu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härään tiätä

5 Karjalaisen karjatiätä

Maarten kaarten kainaloissa.

1447. Hlinna. HO 24 986. 13,

Maria Tamminen, 64 v. Muistiinp.

Tiattiilan Marttalassa.

Ptruu ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1448. Hlinna tai Renko. Valve

691. 10.

Johan Fredrik Enkel, 59 v. Muis-

tiinp. Sörnäisten kuritushuo-

neella.

Tupakkirulla.

Ptruu, ptruu tupakkirullaa,

Mistäs taisit tänne tulla? —
Tulin pitkin Turku-tietä,

Hämeenlinnan härkätietä,

5 Liruttelin linna-tietä.

1449. Hlinnan nisr. Jaakkola 1.

03.

Järviöinen. Ojalan Henttu, 75 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakki rullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

Hämäläisen härkäteitä.

1450. Hlinnan msr. Tuomarila 88.

11.

Järviö. Lauri Haapanen.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakki rulla

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutietä

Hämäläisen härkäteitä

5 Turusta tuotiin

semmoinen silkki

joka oli korttelin kulmasta

rikki

Aa aa akkan kuoli

saisin toisen mutt en huoli.

1451. Hlinnan msr. HO 24 81. 13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Lirputin linnan tiätä.

1444. 1 Vrt. MT 2 2 126-7.
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1452. Vanaja. HO 24 108L 13.

Harviala, Rajaportin torppa. Miina

Sundberg, 54 v.

Tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

1453. Vana/a. HO 24 989. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm. 74 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

1454. Renko. Tallimäki 18. 03.

Hilma Tallimäki, 23 v.

Lapsen nukutuslaulii.

tpruu, tpruu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla.

— Tulin pitkin Turkutietä,

hämäläisten härkätietä,

5 lirputtelin linnatietä.

1455. Renko. HO 24 219. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Miiistiinp. Hattulassa.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tänne tiäsit tulla

Tulin pitkin Turkutiätä

Liruttelin linnan tiätä

5 Näin sauhut suittevan

Vihalispesät^ sumppuvan
Eikös kelpaa lapsen maata

Ilman kyljen kääntämätä

Olkapään ojentamata.

1456. Renko. HO 24 315. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä. 55 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

Renko. Ks. nr. 1448.

1457. Janakk. HO 24 411. 13.

Hilma Hilpelä, 22 v. Muistiinp.

Tyrvännössä.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

1458. Janakk. Vaara 75. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Tuu tuu tupakkaruUa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin turkutietä

Hämeenlinnan härkätietä

5 Herrat nosti hattujaas

Talonpojat lakkijaas.

1459. Janakk. Vaara 76. 11.

Turenki. Santra Leino, 30 v.

Tuu tuu tupakkarullaa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin turkutietä

litkuttelin linnateitä.

1460. Janakk. Vaara 85. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Tuntipa lullaa tupakkarullaa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin Turkutietä

Hämeenlinnan härkätietä

1455. 1 Vihalispesä = muurahaispesä. Ker. sei.
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5 Mistässä tiesit meirän portin

Rautaisesta renkahasta.

1461. Janakk. HO l 435. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Tiiu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutieiä,

Hämeenlinnan härkätietä,

:, liruttelin linnunjäätä.

1462. Janakk. HO 1 472. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turuun tietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

:, Liiruttelin, laaruttelin,

noukin lapselle marjoja

siniseen Säkkiseen,

punaseen pussiseen.

1463. Janakk. HO 1 451. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta Sil-

lanpää, 84 V.

Tuu tuu tupakki rullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

lirputtelin linnanjäitä.

1464. Janakk. HO 24 1050. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämäläisen härkätiätä.

1465. Loppi. Petelius 26. 03.

Hilda Nylund.

Pruu, pruu tupakki rulla,

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin pitkin Turku tietä

Hämeenlinnan härkä tietä.

1466. Loppi. Järvinen K. 6. 04.

Hilma Suutari, 27 v.

Lasten loru.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

— Tulin pitkin Turkutietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

5 Muorini mustassa mullassa,

vaarini Saksan sannassa.^

1467. Loppi. HO 31 510. 13.

Eufrosiina Järvinen, 50 v. Kuul-

lut lapsena. Muistiinp. Tamme-
lan Forssassa.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Lirputtelin linnantiätä.

1468. Loppi. HO 31 159. 14.

Hunsala. Anna Vuorela, 56 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tännekin tulla.

Tiätä myären tiäsin tulla.

1469. Loppi. HO 1 176. 14.

Hunsala. Juha Kontti, 78 v.

Prtuu prtuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

ö lirputtelin linnantiätä.

1466. 1 Vrt. nr. 1444:n aliv.
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1470. Loppi. HO 1 266. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla,

tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

5 pohjalaisen porotiätä.

1471. Loppi. HO 1 212. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

5 liruttelin linnanjäätä.

1472. Loppi. HO 1 222. 14.

Läyliäinen. Alma Tähtinen, 10 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla,

Tulin pitkin Turkutietä,

hämäläisen härkäpolkua.

1473. Loppi. HO 1 74. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

hämäläisen härkäteitä,

5 liruttelin linnan teitä.

1474. Loppi. HO 1 90. 14.

Räyskälä. Miina Hilberg, 59 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit Turkuun tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä.

1475. Loppi.. HO 1 99. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Aa rullaa tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Kierittelin pitkin maata.

Mistäs tunsit meirän punasen

portin?

5 Haka oli alla ja pyörä oli

päällä,

tervatikku pyörän päällä.

1476. Loppi. HO 1 21. 14.

Vojakkala. Amalia Siukola, 65 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

5 Vesilahden vesitiätä.

1477. Loppi. HO 1 26. 14.

Vojakkala. Otto Kallela, Uv.
Tuu tuu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkuteitä,

lirputtelin larputtelin linnan

teitä.

1478. Loppi. HO I 59. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

5 lirputtelin linnuntiätä.

1479. LoppL HO 1 60. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutiätä,



Tupakkirulla. 349

Hämeenlinnan härkätiätä,

r, Lirputtelin linnantiätä.

1480. Hausj. Mikkola E, 93. 11.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä,

Hämeenlinnan härkä tietä,

5 ketopellon aitoviertä.

1481. Hausj. HO 10 18. 14.

M. Panno, synt. 1865.

Tuu tuu tupakka rullaa

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin turkutietä.

Lirputtelin linnun jäätä,

ö Hämeenlinnan härkätietä.

1482. Hausj. HO 27 43. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykari, synt. 1837.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiesit täfine tulla?

Tulin pitkin Turun tietä

Hämäläisen härkätietä.

ö Herrat ne nosteli hattujansa

Talonpojat lakkijansa.

1483. Hausj. HO 1 334. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Prtuu prtuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätämyö-

ren.

5 Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

Kuka kissan palkan maksaa?

Turuun sonni, Hämeen härkä,

papin paras pässi.

1484. Hausj. HO 1 300. 14.

Vantaa. Eeva Gajander, 70 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

5 Turuusta tuotiin tullattu silkki,

se oli joka kulmasta rikki.

1485. Hausj. HO 1 308. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkutietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

,-, Kukas lastani kiikuttaa?

kyllähän kissa kiikuttaa,

kukaas hälle palkan maksaa?

Turun sonni, Hämeen härkä,

pappilan paras pässi.

1486. Kärkölä. HO 1 971. 14.

Hevonoja. Kertoja n. 25-v. nainen.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä,

Hämeenlinnan härkätietä,

5 tulin sieltä savua pakoon,

juoksin pitkin aidan rakoo.

Pappilassa oli paha koira,

puri lastani jalkaan.

1487. Kärkölä. HO I 1003. 14.

Hähkäniemi. Amanda Johansson,

70 V.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Pitkin tietä, airan viärtä,

liputtelin linnun kiältä.
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1488. Kärkölä. HO 1 1016, 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.,

synt. Padasjoella.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

kangasta myöten kaputella,

5 kujaa myöten kuikutella,

poikkesin uuteen tupaan,

uues tuvas piipun kuoria pol-

tettiin.

1489. Kärkölä. HO 1 982. 14.

Koiikiinmaa. Maria Kola, 70 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turuntietä

matkamiehen rattahilla.

1490. Koski. HO 1 720. 14.

Etola. Sofia Ruoppila, 64 v.

Tuulin tuulin tupakkarullaa:

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä

liruttelin linnanjäitä.

1491. Koski. HO 1 679. 14.

Huljala. Edla Koskinen, 65 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

liiruttelin linnan jäitä

5 Hämeenlinnan häränteitä.

1492. Lammi. Kalliola (sävelko-

koelman nr.) 7 a ja b. 07.

Tiiiitulauln.

aa-aa tuutallullaa

mistäs tiesit tänne tulla,

tulin pitkin Turun teitä

liiruttelin linnan jäitä.

Sanat toisessa muodossa,

r. Tuu-tuu tupakkarullaa

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin pitkin Turun teitä

Liiruttelin linnan jäitä.

1493. Lammi. HO 9 20. 14.

Lyyti Jokela. Kuullut n. v. 1895.

Muistiinp. Hauholla.

Tuu, tuu tupakkirulla.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä.

Turusta tuotiin kullattu silkki,

.0 Jonka oli kaikki kulmat rikki.

1494. Lammi. HO 29 73. 14.

I

Matilda Pildi, synt. 1888. Kuul-

I

Uit äidiltään. Muistiinp. Haii-

I
holla.

Tuu tuu tupakki rullaa,

' mistäs tänne tiesit tulla

tulin pitkin Turun teitä,

Hämeenlinnan härkäteitä

ö linnan jäitä liiruttelin.

1495. Lammi. HO 1 625. 14.

I

Kirkonkylä. Maija — ?, 70 v.

I

Tuu tuu tupakkirullaa,

!
mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

liiruttelin linnan jäitä,

I

ö hevosen rees, heinien sejas

I
kotia tulin.

I

1496. LammL HO 1 633. 14.

'' Kirkonkylä. Manta Kaivola, 70 v.(?)

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiäsit tänne tulla?
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Tulin pitkin Turkuteitä,

liruttelin linnan jäitä.

1497. Timlos. HO 9 27. 13.

Hilma Mäkinen. Kuullut n. v. 1895,

Miiistiinp. Hauholla.

Tuu, tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

Liruttelin linnanjäitä.

-> Tuulin lapsia tullessani,

Liikuttelin ollessani.

1498. Tuulos. Toivonen 86. 14.

A. Toivonen, 52 v. Muistiinp. Tu-

russa.

Tuu tuu tupakkarulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä,

liiruttelin linnan jäitä.

1499. Tuulos. HO 1 595. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Tuu tuu tupakkirullaa!

Mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

Hämeenlinnan härkäteitä,

5 liiruttelin linnan jäitä,

kivisiä, kolusia kannon päitä.

1500. Tuulos. HO 1 590. 14.

Toivaala. Ali-Eerolan emäntä, n.

55 V.

Tuu tuu tupakkirullaa.

Mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

liiruttelin linnan jäitä,

-> kivisiä, kolusia kannonpäitä.

1501. Tuulos. HO 1 552. 14.

Syrjäntaka. Hilma Peltonen, 37 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

liiruttelin linnan jäitä.

1502. Tuulos. HO 1 55.8. 14.

Syrjäntaka. Iita Kosketin, 44 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

liiruttelin linnanteitä.

1503. Tuulos. HO I 576. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Muuttanut 10 v. sitten Hauholta.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

lirputtelin linnan jäitä.

1504. Hauho. Leander 1. 13.

Alvettula. Emäntä Kuusela, 58 v.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla,

tulin pitkin Turun tietä

Hämeenlinnan häräntietä.

5 Herrat nosteli hattuansa

(ja) talonpoijat lakkiansa.

1505. Hauho. Leander 99. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turkuteitä,

Hämeenlinnan härkäteitä,

5 Hämehess' oli paha koira,

puri lasta jalkaan.
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1506. Hauho. HO 24 655. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turun tiätä

Liiruttelin linnan tiätä

ö Hämeenlinnan härkätiätä

Tuulin lasta tullessani.

1507. Hauho. HO 1 671. 14.

Eteläinen. Ida Sainio, 58 v.

Aa aa tupakkirullaa,

mistäs tiesit meille tulla?

Tulin pitkin Turkutietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

1508. Hauho. Leander 109. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin pitkin Turkutietä,

Hämeenlinnan härkätietä.

1509. Hauho. HO 24 884. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tänne tiäsit tulla

Tulin pitkin Turtu-teitä[!]

Hämeenlinnan härkäteitä.

1510. Hauho. HO 24 413. 13.

Ilmoila. Kiistaava Humppo, 68 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1511. Hauho. HO 24 426. 13.

Ilmoila. Manta Sipilä, 34 v.

Aa aa lullaa tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

1512. Hauho. HO 24 565. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Marssin pitkin markkinateitä.

1513. Hauho. HO 24 462. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Hämeenlinnan heinäteitä.

1514. Hauho. HO 24 557. 13.

Torvoila. Amaalia Siren l. »Pa-

nun Amaalia" , itselL, 90 v.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Ja Hämeenlinnan härkäteitä.

1515. Hauho. HO 24 644. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Tuu tuu tupakkirullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-teitä

Hämeenlinnan härjän teitä.

1516. Pälkäne. HO 9 13. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut lapsena vanhem-

miltaan. Muistiinp. Hauholla.



Tupakkirulla. 353

Tuu, tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä,

Hämäläisten härkätietä,

5 Valkia Kaarlen kainalossa.

1517. Pälkäne. Leander 97. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiäsit tänne tulla,

tulin pitkin Turkutiätä,

Hämeenlinnan härkätiätä,

5 nähin teilän uulen portin,

haka alla, pyärä päällä,

karhunnahka portin päällä.

1518. Pälkäne. Mikkola E. 723.

12.

Luikala. Serafiina Mikkola, 75 v.

Tuutulaulu.

Tuu, tuu, tupakkirullaa

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tuli pitkin Turku teitä

Hämeenlinnan härkäteitä.

1519. Luopioin. HO 22 57. 13.

„Iso-Taava" , n. 70 v.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun teitä,

5aapottelin jauhoteitä,

o Upottelin linnan teitä.

1520. Luopioin. Vallenius 132. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Tuu, tuu tupakkarulla

Mistäs tiäsit tänne tulla,

Tulin pitkin turkuteitä

23

Hämmeenlinnan härkäteitä

5 Pikkuset tossut jalassa

Kinnas käppyrät käressä

Koirat haukkui

Vasarat paukkui

Talonpojat nosteli lakkiaan.

1521. Luopioin. Vallenius 152.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, 66-v. leski.

Tuu tuu tupakka rullaa

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turun tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä

5 Upottelin liukasta jäätä.

1522. Padasj. HO 20 127. 15.

Auttoinen. Jallin vanha emäntä,

n. 70 V.

Tuu tuu tupakkirulla

mistäs tiesit tännet tulla

tulim pitkin turkuteitä

liiruttelin linnateitä.

1523. Padasj. HO 20 75. 15.

Kirkonkylä. Karoliina Valli, 85 v.,

itsellisen vaimo, ikänsä elänyt

Padasjoella.

Tuu tuu tupakkirullaa

mistäs tiesit tännet tulla?

Turun tietä turuttelin

linnan tietä liruttelin.

Kekonin rouva sitä laulua oli laula-

nut.

1524. Padasj. HO 20 99. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tuu tuu tupakkirulla

mistäs tiesit tännet tulla?
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Tulim pitkin turkutietä

Hämeellinnan härkätietä

5 jossa kissa minua kiikutteli

kopassa

sittem minä liirutteliri kissaa

kiitir) kulkeissani —

(jatko unohtunut).

1525. Padasj. HO 20 100. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Riika, sota-

mies Raskin leski, 86 v. Synnyn-

näinen padasjokelainen.

Tuu tuu tupakkirulla

mistäs tiesit tännet tulla

tulim pitkin turkuteitä

linnanteitä liiruttelin.

1526. Asikk. Kosken]aakko 28. 09.

Tuu tuu tupakkarulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Turun tietä tiesin tulla,

linnan tietä lirutella.

1527. Asikk. Kantele 248. 13.

Kaarin Lehtinen.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin pitkin Turun teitä

Liiruttelin linnan jäitä

5 Turusta tuotiin se tullattu

silkki

Joka oli kulunut kulmista

rikki.

1528. Asikk. HO 1 856. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Tuu tuu tupakkilullaa,

mistäs tänne tiesit tulla?

Turun teitä tulinkin,

linnan jäitä litkuttelin.

1529. Asikk. HO 30 20. 13.

Kalkkinen (yleinen). Kertoja 60-vuo-

tias.

Tuu, tuu tupakkirulla

mistäs tiesit tänne tulla.

Turun tietä tiesin tulla —
linnan tietä litkutella. (lii-

rutella).

1530. Asikk. HO 30 150. 13.

Kalkkinen. Dagmar Brun, 20 v.

Tuu, tuu tupakkirulla

mistäs tiesit tänne tulla.

Tiesin tulla tietä myöten —
pappilan pitkijä pihoja.

5 Pappilass' oi' paha koira,

puri lasta jalkaa.

Lapsi juoksi tätilää.

Täti leipo suuren kaakun,

pani paljon voita piälle.

10 Kissa nuoli kaiken voin.

Pani toista uulestaa.

1531. Asikk. Vanamo 17. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Tuu, tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla. .

Turun tietä tiesin tulla

Hämeenlinnan härkätietä.

5 Siellä näin emännän leipo-

massa,

pitkällä sormella pistämässä.

Emäntä mulle pullan leipoi

minä pullan koiran suuhun.

Koira mulle oravan haukkui.
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10 Minä oravan kotkan suuhun.

Kotka mulle siivet antoi

joilla lentelin lepsuttelin

yhdeksän suuren meren yH

sieir oli hevoset Helsingistä,

15 kaviot oli kaupungista.

1532. Asikk. HO 1 743. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Helin,

79 V.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Turusta tiesin tänne tulla,

linnan teitä litkutella.

1533. Asikk. HO 30 136. 13.

Mustjärvi.

Tui, tui tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla.

Tietä myöten tiesin tulla

Hämeenlinnan härän tietä.

1534. Asikk. HO 1 763. 14.

Paakkola. Kalle Huovila, 38 v.

Tuu, tuu tupakkilullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Pitkin tietä tiesin tulla,

liiruttelin linnan jäitä.

1535. Hollola. HO 1 921. 14.

Hatsina. Amanda Tikkala, 60 v.

Truu truu tupakkirullaa,

mistäs tiäsit tänne tulla?

Tiätä myölen tiäsin tulla,

maata myölen marssiksella.

1536. Hollola. HO 9 12. 14.

Herrala. Kuullut itse n. v. 1885.

Tuu, tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin tietä myölen.

Pappilan pellon viertä myö-

len.

1537. Hollola. HO 1 898. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori, n. 70 v.

Truu truu tupakkaruUa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turunteitä,

liruttelin linnanteitä.

1538. Hollola. HO 1 926. 14.

Sairakkala. Aina Äijälä, 12 v.

Tuu tuu tupakkaruUa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myölen tiesin tulla,

maata myölen matkustella.

1539. Hollola. HO 1 935. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Turun tietä lulluttelin,

santatietä lilluttelin.

1540. Hollola. HO 1 953 b. 14,

Untila. Hilma Hannula, 43 v.

Prtuu prtuu tupakkirullaa,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myölen tiesin tulla,

maata myölen matkustella.

1541. Orimatt. Jakobsson XV 4.

88.

Ptruu, Ptruu tupakka rulla.

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tulin Turun tukki tietä,

Hämeenlinnan härkä tietä

5 Bethelemmin pellon viertä.
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Tuppu suussa

Matto ^ päässä.

1542. Orimatt. Hardän 3. 13.

Truu, truu tupakka rulla(a)

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä

Betlehemin pellon viertä.

1543. Orimatt. Salminen T. 9. 04.

M. Salminen.

Tuutii, Tuutii, tupakkarullaa

Mistäs tiesit tänne tulla?

Pitkin tiätä tapsuttelin

Nahkojani napsuttelin.

1544. Orimatt. Hästesko 25. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Tuu tuu tupakka rullaa;

mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä

Hämeenlinnan härkätietä.

1545. Orimatt. HO 4 204. 14.

Amalia Koivisto, 62 v.

Tuu tuu tupakkarulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Pitkin Turun tietä myören,

Petlehemin airan viertä.

1546. Orimatt. HO 4 206.

Maria Kallentytär, 82 v.

Tuu tuu tupakkarulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Pitkin Turun siltaa,

silkkisukat säärisessäs,

5 hopeakenkät jalassas

ja musta hattu päässäs.

14.

1547. Orimatt. HO 4 209. 14.

Agnetta Laaksoin. 62 v.

Heijaa tuutii lasta,

kylän muori vastaan,

mistäs tiesit tänne tulla,

tiesin pitkin Turun tietä,

5 Petlehemin pellon viertä,

mitäs mammas tekee,

kehrää keikuttelee

sinisellä rukilla,

punasella tuolilla.

1548. Iitti. HO 4 214. 14.

Kirkonkylä. Miina Saksa. 39 v.

Tutalullaa tupakkarullaa,

mistäs tiesit tänne tulla,

tietä myölen tiesin tulla,

Turun muijan tupakoilen,

5 Hämehlinnan härkäsillä.

1549. Iitti. HO 32 3. 14-15.

Perheniemi.

Tuuti tuuti, tuuti lullaa

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla

Mummun vaarin kuorman

5 Kukko kiekui portahalla

Kissa kehräs uuninpäällä.

1550. Heinola. HO 30 135.

M. Tuominen. 60 v.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla.

Tietä myöten tiesin tulla

Turun tietä liirutella.

13.

1541. 1 Voi lukea myös: Matta.
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1551. Heinola. Kekkonen 18. 13.

Tuulin, tuulin tupakkarulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tuolt tulin Turun tietä

Petlehemin ailan viertä.

1552. Heinolan plt. HO 4 36. 14.

Arttur Murtola, n. 30 v. Kuullut

isältään. Muistiinp. Jaalassa.

Tuu tuu tupakkarulla

mistäs tiesit tänne tulla,

tietä myöten tiesin tulla

ketun peräss' keikutella.

1553. Sysmä. HO 4 103. 14.

Karilanmaa. Eeva Stiina Stenström,

71 V.

Tuu tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla,

tuolta tulin Turun tietä,

Linnan tietä tiputtelin.

1554. Sysmä. HO 4 119. 14.

Karilanmaa. Alviina Nurminen,

38 V.

Tpryy tpryy tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla,

keppi kourassa kepotella,

kontti selässä kopotella.

1555. Sysmä. HO 30 19. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Tuu, tuu tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla,

tietä myöten tiputella,

kankasta myöten taputella.

1556. Hartola. Kosken]aakko 22.

09.
Tuu tuu

Tpruu, tpruu tupakkarulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

keppi kourassa keputella.

1557. Hartola. Vlherv. 4011. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tännet^tulla?

Tiätä myäten tiäsin tulla,

Keppi käessä kaputella.

5 Tapasin emännän leipomassa,

Pitkän sormen pistämässä.

Emäntä mulle kakun leipo.

Minä kakun kalamiähill,

Kalamiähet minulle kaloja

anto,

10 Minä kalat riihmiähill,

Riihmiähet minulle jyviä anto'

Minä jyvät kossolle,^

Kosso mulle lihaa anto,

Minä lihan kotkalle,

15 Kotka mulle siivet anto.

Jolla ma lensin lepsuttelin

Punasen meren ylte.-

1558. Joasa. Lilius 116. 88.

Tuu, tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla.

Kujaa myöten kuikutella.

5 Härkä löi hännällään,

Hevonen potkasi kengällään.

1557. 1 Sivulla kerääjän selitys: (^ sika). — '^ Samoin: (= ylitse).
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1559. Luhanka. Halonen H. 19. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tuu, tuu, tupakkirulla

Mistä tiesit tänne tulla?

„Tietä myöten tiesin tulla

Kujaa myöten kuikutella

5 Kangasta myöten kaputella

Luulin täällä tarvittavan

Pientä lasta souvettavan."

1560. Kuorehv. HO 15 69. 13.

Lahdenkylä. Emäntä Hilja Kor-

pela, n. 35 V.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkarullaa,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten teputtelin,

Maata myötem^matkustelin,

5 Meri sielä vastaani tuli,

Meren keskellä saari,

Saaressa punanem^mökki.

Mitä mökissä tehtiin?

Yksi aukas peiliä,

10 toineri_keitti velliä,

kolmas kuto kullallensa

kultasta kaulavyötä.

1561. Kuorehv. HO 15 72. 13.

Lahdenkylä. K. Mäkelä, 43 v. (äi-

diltä).

Kehtolaulu.

*4>uu, '(J;uu tupakkirulla.

Mistäs tiesit tänne^^tulla?

Tuolta tulin Turun teitä,

Kiertoteitä kuljeskelin.

1562. Jämsä. HO 26 5.

Fredrika Majorin, 75 v.

13.

Ptruu, ptruu tupakkirullaa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tulin tuolta Turun tieltä

Hämeenlinnan härkäteiltä.

1563. ATör/?//. Kotikoski 13. 08.

Tuu tuu tuutilulla

Mistäs tiesit tänne tulla?

Kangas tietä tapsuttelin.

Korven kautta kapsuttelin.

1564. Korpil. Kotikoski 17. 08.

Tuu tuu tupakkarulla

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä ^

Tammelaisten takatietä.

1565. Korpil. Kotikoski 163. 08

Tuu tuu tupakka rulla,

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tietä myöten tiesin tulla,

Tiesin täällä tarvittavan,

5 Tupakkata poltettavan.

1566. Korpil. Kotikoski 474. 09.

Tpruu tpruu tupakkarulla.

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tietä myöten teputtelin.

Kangasta myöten kaputtelin,

5 Tiesin täällä tarvittavan,

Tupakkata poltettavan.^

Mää (Mee) pois tietäs myö-

ten !

1567. Korpil. HO 31 134. 13.

N. 60- V. mies. Muistiinp. Somerolla.

1566. 1 Toisin: Pitkällä piipulla |poltettavan|.
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Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiäsit tännet tulla?

Tiätä myäten tiäsin tulla,

Kangasta myäten kaputella.

Tuudin lasta tulleriksi.

1568. Somern. Viherv. 773. 10.

Oinasjärvi. -Noin 35-v. vaimo.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta lampuriksi,

kasva karjanpaimeneksi.

1569. Somero. HO 31 170. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Tuutuu tulleriks,

Kasva Turuun krouvariks,

Viinapikarin pitäjäks,

Olutkannun kantajaks.

1570. Somero. HO 31 180. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta tulleriksi.

Kasva karjapaimeneksi,

Ensin luavon ottajaks.

Sitten heinän niittäjäks,

5 Kyntäjäksi, kylväjäksi,

Siämenen sekottajaks.

Vanamo 3. 14.

Kansakouluoppilaiden

1571. Asikk

Kalkkinen

keräämä.

Tuudin, tuudin lastani

maailman pilariksi

suon sulaajaksi

ja korven perkaajaksi,

5 isänmaan vartijaksi.

Tuudin lasta turvakseni.

1572. Somero. HO 31 38. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni,

vanhan päiväni varakseni.

1573. Somero. HO 31 6. 13.

Sylvänä. Karoliina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni,

Vanhan päivän varakseni,

Tuamas minulle tuvan tek-

kee,

Kirsti pirtin lämmittää.

1574. Jokioin. Viherv. 495. 10.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 61 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta turvakseni,

vanhan päiväni varaksi,

ikäloppuni iloksi,

kualinpäiväni kunniaksi."

1575. Jokioin. HO 31 516. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni.

Vanhan päiväni varaksi,

Ikäloppuni iloksi,

Kualinpäiväni kunniaksi.
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1576. Tammela. Borenius III A,

356. s, 75.

Tuuti/z^ lasta turvakseni

Vanhan päiväni varaksi^ -

(mamma sitä laulo.)

1577. Tammela. HO 31 344. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni,

Vanhan päiväni varaksi,

Ikäloppuni iäksi.

1578. Tammela. HO 31 638. 13.

Kaukijärvi. Otto Ranta, 47 v.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta turvakseni.

Vanhan päivän varakseni,

Ikäloppuni iloksi,

Kualinpäivän kunniaksi.

1579. Tammela. HO 31 371. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni,

Vanhan päivän varakseni.

Eipä turvaa tullukka,

Tuli toi tukanrepijä.

1580. Sääksm. HO 24 847. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika", 85 v.

Tuurin lasta turvatointa

Vanhan päiväni varaks.

1581. Kalvolla. Salo 214.

Josefiina Stenbom, 57 v.

Tuurin lasta turvakseni

13.

Vanhan päivän varakseni

1582. Kalvolla. HO 24 1094. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Tuurin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni.

1583. Kalvolla. HO 14 21. 14.

Lintumaa.

Tuudin lasta turvakseni

Vanhanpäiväni varaksi

Kuolinpäivän kunniaksi.

Lapsi vähä lattialta,

5 Pienet sormet permannolta!

1584. Tyrväntö. HO 24 417. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Tuurin lasta turvakseni

Vanhan päiväni varaksi

Ja ikäloppuni iloksi.

1585. Tyrväntö. HO 24 401. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven „Hennä"
(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Tuurin lasta turvakseni

Vanhan päiväni varaksi.

1586. Hattula. HO 24 65. 13.

Mierola. Henriika Hyrstetti, itsel-

lisv., 71 V.

Vakulaulu.

Tuurin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni.

1587. Hattula. HO 24 449. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä. 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

1576. 1 Kursivoitu alleviivattu alkuper. muistiinpanossa,

korj. päällä.

2 Alku].: varakseni.
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Tuurin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni.

Vanaja. Ks. nr. 1220.

1588. Janakk. HO I 440. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Tuurin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni.

1589. Lammi. HO 1 663. 14.

Kirkonkylä. Eeva Maija, n. 70 v.

Tuulin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni.

1590. Hauho. HO 24 570. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vainio, 76 v.

Tuulin lasta turvakseni

Vanhan päiväni varaksi.

1591. Hauho. HO 24 470. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Tuulin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni.

1592. Pälkäne. Leander 83. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tuuti lasta turvakseni,

vanhan päiväni varaksi.

1593. Padasj. HO 20 110. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tiri tili tippas

koT] koTi koppas

näim minul lapseni ennel

laulo

ittet tuuli turvakseni

5 vanham päiväv varakseni

pientä lasta ilokseni

huvikseni tuulitteli.

1594. Padasj. HO 20 UI. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tuulin tuulin turvakseni

vanham päiväv varakseni

ikälopullen ilokseni

kuolimpäiväni kunniaksi.

1595. Asikk. Koskenjaakko37.09.
Tuutilaulu.

Tuudin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni.

Ei siit' turvaa tullutkaan,

turva meni tuonelaan.

1596. Asikk. Kantele 245. 13.

Kaarin Lehtinen.

Tuuvvin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni

Vaan ei turva tullutkaan

Tuoni vei sen Tuonelaan.

1597. Asikk. HO I 853. 14.

Hillilä. Iita Salonen, 39 v.

Tuulin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni.

Eikös turva tullutkaan?

Turva meni turpeen alle,

5 Armo arkun kannen alle.

1598. Asikk. HO 30 14. 13.

Kalkkinen. Kertoja 60-vuotias.

Tuuli lasta turvakseni

vanhan päivän varaksi.

Turva män turpiesie,

kirkon juurie karkiesie.

1599. Asikk. HO 30 114. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.
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Tuuli lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksi —
ei siit' turvaa tuUukkaa —
turva män' turpiesie —

5 kirkon juurie karkiesie.

Sieir on tupa kyllä uus.

Hieno hieta permantona,

turvakatto turpehista.

1600. Asikk. HO 30 115. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

tois[in]

:

turva män turpien alle,

armo arkun ailan alle.

1601. Asikk. Vanamo 4. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Tuudin lasta turvakseni,

vanhan päivän varaksi,

siin' on onni onnelass'

kotiturva olemass'.

1602. Asikk. HO 4 53. 14.

Kirkonkylä. Amanta Tuomi, n. 65 v.

Tuulin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

ikäpäiväni iloksi,

kuolinpäivän kunniaksi.

Asikk. Ks. nr. 1317.

1603. Utti. HO 4 212. 14.

Kirkonkylä. Miina Saksa, 39 v.

Tuulin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

ei tuosta turvaa tullukkaan,

turva makaa turpeen alla,

5 armo arkun kannen alla.

1604. Iitti. HO 32 1. 14-15.

Perheniemi.

Tuuin tuuin tukkapäätä

Vaalin vakahaista.

Tuuin lasta turvaksein

Tahikka suureks suruksein.

5 Lieneekö mulla sinusta tur-

vaa.

Vanhana vaeltaissan.

1605. Jaala. Rytkönen 1844. 95.

Anna Lindberg.

Tuulin lasta turvakseni,

Vanhan päivän varaksi.

Ei tuosta turva tullukkaa.

Turva se meni turpehen alle.

1606. Heinola. HO 30 133. 13.

Tuulin lasta turvaksen

vanhan päivän varaksi —
ei siitä turvaa tullukkaa,

ei siitä varaa ollukkaa.

1607. Heinola. Kekkonen 23. 13.

Tuulin lasta turvakseni,

vanhan päivän varakseni, —
Ei tuosta turvaa tullukkaan,

turva se meni tuonelaan.

1608. Heinolan pit. HO 4 130. 14.

Vaivaistalo. Eeva Pylkkänen, 75 v.

Tuulin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

ei turvaa tullukkaan,

tuli siitä tukan vetäjä,

5 nahkanauhan kiinnittäjä.

1609. Sysmä. HO 4 101. 14.

Karilanmaa. Eeva Stiina Sten-

ström, 71 V.
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Tuuvin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksi,

luulin turvan tulevan,

mutt tulipa tukan raataja.

1610. Sysmä. HO 30 18. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Tuuti lasta turvakseni,

vanhan päivän varaksi.

Luulin turvan tulevan.

Tulkin tukan ruataja.

1611. Sysmä. HO 4 106. 14.

Vaivaistalo. Otteliana Kaisanty-

tär, 75 V.

Tuulin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

kun luulin turvan tulevan,

niin turva mani turpeeseen.

1612. Hartola. HO 4 153. 14.

Vaivaistalo. Pietari Torniainen,

75 V.

Tuulin lasta turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

luulinpa turvan tulevan,

eipä tuosta turvaa tullukkaan,

5 tulipa tukan vetäjä.

1613. Jousa. HO 4 190. 14.

Ruorasmäki. Kalle Siljanter, 52 v.

Tuulin tuulin turvaksen,

vanhan päivän varaksen,

luulin turvan tulevan,

vaan tulipa se tukan vetäjä.

\6\4. Luhanka. HalonenH. 26. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tuuvin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni

Luulin turvan tulevan

Vaan tuli tukan tukistaja.

1615. Luhanka. Lilius 121. 88
Rekola. Maria Retsius, 14 v.

Minä tuuin lasta turvakseni,

Vanhan päivän varakseni.

Minä luulin turvan tulevan,

Turva meni turpeen alle,

5 Harmaan arkun kannen alle.

1616. Längelm. Ekman E. A. 190.

90.

Vinkiä. Joos. Keskinen, n. 40 v.

Tuulin lasta turvakseni

vanhan päivän varakseni.

Jollen tuuli^turvakseni

nim^mä tuulin surmakseni.

1617. Kuorehv. HO 15 60. 13.

Vedenpää. Otto Vedenpää, n. 35-40

v., oppinut mummultaan, joka

synt. 1810-15.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta turvakseni,

Vanham^päiväv^varakseni.

Eipä turvaa tullukkaan,

Tulipa tukkani repijä.

Tuuti lasta nukkumaan kulta-

vuoren kukkulalle.

Asikk. Ks. nr. 1316.

1618. Orimatt. Salminen T. 6. 04.

M. Salminen.

Aa, aa appeljalle

Kulta vuaren kukkulalle.

1619. litä. HO 32 2.

Perheniemi.

14-15.
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Tuuin lasta kukkuselle

Suuren vuoren kukkuselle

Sieltä alas hieriellen

Villasille vaippasille

5 Silkkisille sänkysille

Papin paijan kauluksille

Piispan pitkille hihoille.

1620. Joasa. HO 4 200. 14.

Uimaniemi. Miltä Hokkanen, 58 v.

Tuut lasta nukkumaan,

korkeelle vuorelle kukku-

maan,

sieltä alas vierymään

silkk[i]sillen sänkysillen,

5 villasillen vaipasillen.

Tuuti lasta nukkumaan, piikaa

torkkumaan.

1621. Somern. Viherv. 727. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Kukas kissan palkan. mak-

saa?

Turruun sonni,

Hämmeen härkä,

pispan paras lammas.

1622. Somern. Viherv. 728a. 10.

Keltiainen. Miina Heikkilä, 50 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mitäs kissa palkkaa saa?

Nuaren lehmän riaskaa vaan.

1623. Somero. Tamminen V. 9.

13.

Vilhelmiina Fonsell, synt. 1850.

Muistiinp. Salossa.

Aaa lasta nukkumaa
Lapsenpiika torkkuma

Kukas sitten kiikutta

Kyllä kissa kiikutta.

5 Missäs kissan palkka?

Turun paras härkä

Piispan paras paistin lam-

mas.

1624. Somero. Häyrinen 71. 14.

Juho Sainio, 45 v. Muistiinp. Piik-

kiössä.

Aa lasta nukkumaan,

lapsen piika torkumaan,'

kukas sitten kukuttaa[!]?

kyllä kissa kukuttaa.

5 Mikäs kissan palkka?

Hämeenlinnan härkä,

Turun linnan lehmä,

Pappilan paras paistinlam-

mas,

ison sian torahammas.

1625. Somero. HO 31 58. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ei muistanut, kummassa on oppi-

nut.

1624. 1 Ensin ollut: torkkumaan, toinen k pyyhitty.
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Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mikäs kissan palkka on?

Riaskakippo, puurokuppi,

Se on kissan palkka.

1626. Somero. HO 31 59. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ei muistanut, kummassa on oppi-

nut.

[Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.]

Kukas lasta kiikuttaa?

Jumalanpoika kiikuttaa.

1627. Somero. HO 31 108. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi. 62 v.

Kehtolaulu.

Aa lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kun lapsi ruppee nukku-

maan,

Niin lapsenpiika torkkumaan.

1628. Somero. HO 31 167. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas sitten kiikuttaa?

Kyllä kettu kiikuttaa.

5 Mitäs ketun palkka?

Turuunlinnan lehmä.

Hämeenlinnan härkä,

Piispan paras lammas

Ja se torohammas.

1629. Jokioin. Viherv. 253. 09.

Latovainio. Joose Tuomola, 16 v.

Kuullut 12-vuotisena 65-vuotiselta

Miina Perälältä Latovainiossa.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas sitten kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mikäs kissan palkka on?

Papin paras paistinlammas,

pikku possun torohammas."

1630. Jokioin. HO 16 3. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, emäntä,

68 V.

Tuuti lasta nukkumaan
Lapsen piika torkkumaan.

1631. Jokioin. Viherv. 248. 09.

Vaulampi. Sofia Mvrihelmi, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Forssassa.

Kehtolaulu.

„Tuuti vauvaa nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

o Mikäs kissan palkka on?

Puurokuppi, riaskakuppi

se on kissan palkka."

1632. Jokioin. Viherv. 249. 09.

Vaulampi. Miina Stolt, 70 v. Muis-

tiinp. Jokioisten Jänhijoen ky-

lässä.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,
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lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

ö Mikäs kissan palkka?

Turruunlinnan lehmä,

Hämmeenlinnan härkä,

iso äijän irvihammas,

papin paras paistinlammas.

1633. Jokioin. HO 31 493. 13.

Vaiilampi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

Kehtol[aulu].

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kettu kiikuttaa,

r, Kukas ketun palkan maksaa?

Kylän suuri sonni,

Ja papin paras lammas.

1634. Tammela. Aaltonen 35. 12.

Tuuti, tuuti lasta,

lapsenpiika torkkumaan,

kettu lasta liikuttaan.

Mitä ketulle palkkaa?

5 Viis', kuus' markkaa.

1635. Tammela. HO 24 121. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

Kukas lasta kiikuttaa

Kyllähän Herra kiikuttaa

ö Mikäs Herran palkka

Turuun sonni, Hämeen härkä

Pispan paras lammas.

1636. Tammela. Viherv. 3740. 12.

Forssa. Anna Henriksson, 19 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan

Lapsen piika torkkumaan.

Kuka lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mikä kissan palkka on?

Hämeenlinnan härkä,

Turunlinnan sonni,

Pispan paras paistinlammas,

kukon varvas, kanan kannus.

1637. Tammela. HO 31 409. 13.

Forssa. Maria Lehtinen, 52 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä pappa kiikuttaa,

ö Mikäs on papan palkka?

Turruun sonni,

Hämmeen härkä,

Pappilasta paistinlammas.

1638. Tammela. HO 31 337. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Tuutin lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas sitte kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

.-, Mikäs kissan palkka on?

Turruun sonni,

Hämmeen härkä.
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Pispan paras paistinlammas

Ja liämen karitta^ kans.

1639. Tammela. HO 31 342. 13.

Hykkila. Jiistina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä Jeesus kiikuttaa,

5 Maarianpoika makkauttaa,

Pyhähenki pysyttää.

1640. Tammela, HO 31 369. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

KehtolfauluJ.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa

Kyllä Jesus kiikuttaa.

1641. Tammela. HO 31 403. 13.

Järvenpää. Eva Villberg, 68 v.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä Jeesus kiikuttaa.

1642. Tammela. Aaltonen 162. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Tuuti lasta Tuonelaan,

lapsen piika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä Jeesus kiikuttaa,

5 Pyhä henki pysyttää,

taivaan talloon taluttaa.

1643. Tammela. Viherv. 251. 09.

Kuhala. Eliisabet Vesterlund, 76 v.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä Jesus kiikuttaa,

5 pyhähenki pysyttää."

1644. Tammela. Viherv. 252. 09.

Mustialan lääni. Karoliina Uggel-

dahl. 70 V. Muistiinp. Järven-

pään kylässä.

Kehtolaulu.

„Tuuti lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mikäs on kissan palkka?

Turruun iso sonni,

Laurin (Maijun) iso härkä."

1645. Tammela. HO 31 420. 13.

Susikkaan kylä. Karolina Sarin,

74 V.

Kehtolaulu.

Tuuti lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan,

Kukas lasta kiikuttaa?

Isä itte kiikuttaa,

5 Pyhähenki pysyttää,

Maarianpoika makkauttaa,

Vähähenki väsyttää.

1646. Humppila. HO 10 28.14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila. synt. 1836.

Tuudi lasta nukkumaan.

Lapsen piika torkkumaan.

1638. 1 liämen karitta = keritsemätön, ensimäisen kerran kerittävä. Ker. sei.
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1647. Sääksm. HO 24 827. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-
ran Eriika", 85 v.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

Kukas lasta kiikuttaa

Kyllä Jessus kiikuttaa.

1648. Kalvolla. HO 14 14. 14.

Lintumaa.

Tuuti lasta nukkumaan

Lapsen piika torkkumaan

Kuka lasta liikuttaa

Kyllä Liisa liikuttaa

5 Mikäs Liisan palkka on

Viis Viipurin rahaa

Kuus kulta penninkiä

Sata Saksan taaleria

Tuhannen kulta tukaattia

10 Ja pappilan paras paistilam-

mas.

1649. Tyrväntö. HO 24 733. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Tuurin lasta nukkumahaan

Lapsenpiika torkkumahaan.

1650. Tyrväntö. HO 24 387. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa, muutt.

19-v.- Tyrväntöön.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan.

1651. Tyrväntö. HO 24 770. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Tuurin lasta nukkumahan
Lapsenpiika torkkumahan.

1652. Tyrväntö. HO 14 807. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan.

1653. Hattula. Salo 417. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Tuurin lasta nukkumaan,

Lapsenpiikaa torkkumaan.

Uni se ulkona uuvutteli,

Unen poikanen porstuassa,

3 Tule uni uunin päältä,

Paina lapsen himmän päältä.

1654. Hattula. HO 24 1. 13.

Eetu Laine, itsell., n. 70 v.

Kehtolaulu.

Tuurin lasta nukkumaan,

Lapsenpiika torkkumaan.

Mitäs piian palkkaa?

Turuun linnan sonni,

5 Hämeenlinnan härkä,

Pispan paras paistinlammas,

Liämenkaritta ^ lisäksi.

1655. Hattula. HO 24 295. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan.

1656. Hattula. HO 24 337 b. 13.

Lonkan torppa. Kalle Lonka, yli

70 V.

1654. 1 LiämenkariUa = sellainen karitsa, joka ensi kerran keritään 1, otetaan

Jiämenet" (ensimäiset villat). Ker. sei.
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Tuurin lasta nukkumaan

Lapsenpiika torkkumaan

Kukas lasta kiikuttaa

Kyllähän kissa kiikuttaa

5 Mitäs kissan palkkaa

Turuun sonni, Hämeen härkä

Pispan paras lammas.

1657. Hattula. HO 24 862. 13.

Mervi. Eriika Ahtila, talon vanha

emäntä, 63 v.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

1658. Hattula. HO 24 41. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

1659. Hattula. HO 24 76. 13.

Mierola. Henriika Hyrstetti, itseIL,

71 V.

Vakulaulu.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

1660. Hattula. HO 24 710. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Tuurin lasta nukkumaan
Lapsenpiikaa torkkumaan

Kukas sitte lasta liikuttaa

Kyllä Jessus itte liikuttaa.

1661. Hattula. HO 24 163. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

24

Tuurin lasta nukkumaan

Ja lapsenpiika torkkumaan.

1662. Hattula. HO 24 193. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälässä.

Heijaa nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan.

1663. Hlinnan msr. HO 24 93.

13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Tuurin lasta nukkumaan

Lapsenpiikaa torkkumaan.

Vanaja. Ks. nr. 1220.

1664. Renko. HO 24 221. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Tuurin lasta nukkumaan

Lapsen piika torkkumaan

Tuurin lasta turpeeseen

Kirkon viäreen karkeeseen

5 Siällä lapset laulelee

Ja kirkonkelloja kuultelee.

1665. Loppi. Järvinen K. 2. 04.

J. Eklund, 42 v.

Kehtolaulu.

Tuu, tuu, lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

— Kyllä kissa kiikuttaa.

5 — Mikäs kissan palkka?

— Turun sonni, Hämeen
härkä,

pispan paras paistinlammas.
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1666. Loppi. HO 1 216. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Heijaa lasta nukkumaan,

lapsen piika torkkumaan,

kukas sitten kiikuttaa?

kyllähän kissa kiikuttaa.

5 Mikä kissan palkka on?

1667. Loppi. HO 1 221. 14.

Läyliäinen. Miina Lind, 33 v.

Heijaa houvaa lasta nuk-

kuun,

lapsen piika torkkumaan.

Kukas sitten kiikuttaa?

kyllähän kissa kiikuttaa.

5 Mitäs kissalle palkaks annat?

Hämeen härän, Turun son-

nin,

pispan paraan paistinlam-

paan,

sian vanhan torahampaan.

1668. Loppi. HO 1 76. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Aa aa lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas sitten kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Kukas kissan palkan maksaa?

Kyllä Herra palkan maksaa.

1669. Loppi. HO 1 91. 14.

Räyskälä. Miina Hilberg, 59 v.

Tuurin lasta nukkumaan
lapsenpiika torkkumaan.

Kukas sitten lasta kiikuttaa,

kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mitäs kissalle palkkaa?

Hämeen härät, Turun sonnit

pispan paras lammas.

1670. LoppL HO 1 3. 14.

Vojakkala. Miina Lukana, 30 v.

Aa aa lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kyllä kissa kiikuttaa.

5 Mitäs kissalle palkkaa?

Hämeen härkä, Turun sonni,

pispan paras paistilammas.

1671. Haasj. HO 1 360. 14.

Selänoja. Henriikka Nokkala, 68 v.

Tuurin lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

Kukas lasta kiikuttaa?

Kylhän kissa kiikuttaa.

5 Kuka kissan palkan maksaa?

Turuun sonni, Hämeen härkä,

pappilan paras paistin pässi.

Hausj. Ks. nr. 1483 Ja 1485.

1672. Koski. HO 1 716. 14.

Etola. Sofia Ruoppila, 64 v.

Tuulin lasta nukkumaan,

lapsenpiika torkkumaan.

1673. Hauho. HO 24 661. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tuulin lasta nukkumaan
Lapsenpiika torkkumaan

Uni tulee uunin päältä

Nappaa lasta silmän päälle.

1674. Hauho. HO 24 471. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Tuulin lasta nukkumaan

Ja lapsenpiikaa torkkumaan.
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1675. Padasj. HO 20 82. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Riika, sota-

mies Raskin leski, 86 v. Synnyn-

näinen padasjokelainen.

Tuulil lasta nukkumaan
lapsempiikaa torkkumaan

kyllä kissa kiikuttaa.

1676. Asikk. Salminen Väinö 7.

03.

Kirkonkylä. Hilja Apponen, 16 v.

Kuullut äidiltään.

Tuuti lasta nukkumahan,

Lapsen piika torkkumahan!

1677. Asikk. HO 30 142. 13.

Kalkkinen. Dagmar Brun, 20 v.

Tuulin lasta nukkumaa,

lapsen piikaa torkkumaa. —

1678. Asikk. Vanamo 15. 14,

Kalkkinen. KansakouluoppUaiden

keräämä.

Tuudin lasta nukkumaan,

Lapsen hoitajaa valvomaan.

1679. Asikk. HO 1 810. 14.

Viitaila. Amanda Kiikkilä, 55 v.

Muutt. Padasjoelta 30 vuotta

sitten.

Tuulin lasta nukkumaan,

lapsen piika torkkumaan.

Muori se istu kistun piellä,

keri siinä lankaa.

5 Vaari se käy pitkät matkat,

tuo lapselle sukat, saappaat.

Tuulin lasta nukkumah,

tuulin lasta mamma,
lapsen piti nukkuman,

mutt nukku lapsen amma.

Hollola. Ks. nr. 1323.

1681. Heinolan pit. HO 4 44. 14.

Kankaan torppa. Santra Niemelä,

42 V.

Tuulin lasta nukkumaan
lapsen piika torkkumaan.

1682. Heinolan pit. Andersson

K. F. (V 1 4) 102 (= sama,

U 1 9 21). 87.

Vaippilaisten kylä. Matti Mildh,

38 V. Muistiinp. Kärkölässä.

Kehtolaulu.

Tuulin lasta nukkumaan
Lapsen amman torkkumaan

Tule uni uunin päältä

Nappaa lasta silmän päälle.

1683. Hartola. Öfverling 229. 90.

Kirkko la.

Tuuti lasta nukkumaan

lapsen likka torkkumaan,

tule ukko, uunin päältä

lyö kurikalla kumpastakin

5 likkaa että lasta.

1680. Jaala. HO 4 18.

Maria Koivisto, 58 v.

14.

Uni ulkona kyselee.

1684. Jokioin. HO 16 55.

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

Uni ulkona kyselee.

Onko lasta talossa

Vähästä vakun sisällä,

Unen poika porstuassa

13.
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Uni tulee uunin päältä

Sivelee lasta silmän päältä.

1685. Jokloin. HO 31 519. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta. 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Uni ulkona kyseli,

Unenpoika porstuasa,

Unisuppelo käresä,

Unisulka suppelosa.

5 Onko siälä lasta piäntä per-

mannolla?

Tulisin sivelemmään silmät

kiini.

Kertoja ei muistanut kaikkea.

1686. Tammela. HO 24 111, 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Uni ulkona kyseli

Unen poika porstuassa

Onko pikku lasta kätkyessä

Pianoinen pehkusten sisällä

5 Uni suppilo käressä

Uni sulka suppilossa

Jolla hän silmiä siveli

Ja kasvoja kaunisteli.

1687. Tammela. HO 31 332. 13,

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Aluistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Uni ulkona kyseli.

Kysy: „onko lasta kehtosesa?"

Unenpoika porstuasa,

Unensulka tuahkosesa.

1688. Tammela. HO 31 184. 13.

Hykkilä. Tiina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Uni ulkona kävelee,

Unenpoika porstuasa.

Sivuu lapsen silmäripsit,

Kuhnuttele korvanjuuret.

Tammela. Ks. nr. 1120.

1689. Sääksm. HO 24 848. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Uni ulkona kyselee

Unen poika porstuassa

Onkos lasta kätkyessä

Pianosta peltosten perässä.

1690. Sääksm. HO 24 1042. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Uni ulkona kyseli

Unen poika porstuassa

Uni-tuakkonen käressä

Uni-sulka tuakkosessa

5 Kysy: Onko lasta kätkyessä

Että mä silmät sivelisin

Unella ne voitelisin.

1691. Tyrväntö. HO 24 399. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Uni se ulkona kyselee

Unen poika porstuassa.

1692. Hattula. Salo 202.

Eedvard Laine, 68 v.

Uni ulkona kyseli,

Unen poika porstuassa

12.
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Onko lasta kätkyessä,

Piäntä pehkusten sisällä?

1693. Hattula. HO 24 38. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Unen poika porstuassa

Unen tuakkonen käressä

Unen sulka tuakkosessa

Jolla hän lapsen silmät sive-

leepi.

Hattula. Ks. nr. 1653.

1694. Hauho. Leander 101. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Uni se ulkona kyseli,

onko lasta kätkyessä,

pientä pehkujen seassa,

unen sulka tuokkosessa,

:> jolla siveli neitosensa.

1695. Hauho. HO 24 905. 11.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Uni se ulkona kyselee

Ja unenpiika porstuassa

Onko lasta kätkyvessä.

1696. Hauho. HO 24 422. 13.

Ilmolla. Kustaava Humppo, 68 v.

Uni ulkona kyselee

Unen poika porstuassa

Onko lasta kätkyvessä.

1697. Hauho. HO 24 497. 13.

Kelkkasten kylä. Naimi Färm, 22 v.

Uni ulkona kyselee

Onko lasta kätkyessä

Piäntä pehkujen sisässä.

1698. Hauho. HO 24 564. 13.

Torvoila. Amaalia Siren l. „ Piinan

Amaalia" , 90 v.

Uni ulkona kyselee

Unen poika porstuassa

Onko lasta kätkyessä

Piäntä pehkusten seassa.

1699. Pälkäne. Leander 98. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Uni se ulkona kyselee,

unenpoika porstuassa,

onko lasta kätkyessä,

piäntä pehkujen sejassa?

1700. Kuorehv. HO 15 46. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

Kehtolaulu.

Uni se ulkona kyselee.

Unen poika porstuassa

Korpil. Ks. nr. 1155.

B. UUDEMMAT, LOPPUSOINTUA
TAPAILEVAT

Aa, aa, akana, aitassa lukon

takana.

1701. Tuulos. HO 1 599. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Aa aa akana,

tallin luukun takana.
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Matti ^ se makaa seinän puo-

lella

äilin tissin takana.

1702. Hauho. HO 24 414. 13.

Ilmoila. Kustaava Humppo, 68 v.

Aa aa akana

Aitassa lukun takana.

1703. Luhanka. Halonen H. 36.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Aa, aa, akana,

tallin oven takana.

Lapset nukkuu kotona,

isän selän takana.

1704. Jämsä. HO 26 8. 13.

Fredrika Majorin, 75 v.

Aa, aa akana

aitan oven takana

Lapsi makaa kotona

äidin selän takana.

1705. Korpil. Kotikoski 192. 08.

Aa, aa, akana,

viiden lukon takana,

Lapsi makas kotona,

äidin selän takana.

1706. Korpit. HO 12 73.

Aa aa akana,

kahen lukon takana,

Vaari makas kotona,

kahen lukon takana.

15.

1707. [Korpit.] HO 12 95. 15.

Aa, aa, akana,

Viiden lukon takana

Lapsi makas kotona,

Äidin selän takana.

Aa, aa, akana, etkös nuku pa-

kana.

Somero. Ks. nr. 1820.

Jokioin. Ks. nr. 1821.

1708. Tummeta. HO 31 395. 13.

Porras. Tilda Gustajsson, 60 v.

Kehtolaulu.

Aa lullan kakara,

Ekkös makkaa pakana.

1709. Katvoila. HO 14 13. 14.

Lintumaa.

Aa aa akana

Ekkös nuku pakana (kakara).

Hattuta. Ks. nr. 1892.

1710. Loppi. Petetius 25. 03.

Hilda . Nylund.

Aa, aa akana

Etkös nuku pakana

Koko mailman kakara.

1711. Loppi. HO 1 58. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Aa aa akana,

ekkös makaa pakana.

(Aivan yleinen.)

1701. 1 nimi mikä tahansa. Ker. sei.
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1712. Hausj. HO 27 1. 13.

Ridasjärvi. „ Tämän lorun kuulin

eräältä lapselta, joka luullakseni

oli oppinut sen jostakin kirjasta."

Aa aa akana

Ekkös nuku pakana.

1713. Hollola. HO 1 953a. 14.

Untila. Matilda Först, 56 v.

Tuulin tuulin tupukkaa,

etkös kulipää nukukkaan?

Aa, aa, akkelia.

1714. Asikk. Vanamo 16. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Aa, aa akkelia,

kuka sitä lasta nakkelia?

1715. Asikk. HO 1 811. 14.

Viitaila. Amanda Kiikkilä, 55 v.

Muuttanut PadasjoeltaSOv. sitten.

Aa aa Akkelie,

muori se lasta nakkelie.

1716. Hollola. HO 1 942. 14,

Untila. Matilda Först, 56 v.

Aa aa Akkelie,

Kukas poikaa nakkelie?

Aa, aa, Akkerin Kaija, Turusta

tuodaan joka laija.

1717. Somero. HO 31 60. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä),

Kehtolaulu.

Aa aa Akkerin Kaija,

Turruusta tuatiin joka laija.

1718. Somero. HO 31 45. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v. Kuul-

lut 41-vuotiaalta äidiltään, joka

on syntynyt Ypäjällä.

Kehtolauluja.

Aa aa Aakkalan Kaija,

Turuusta tuaraan joka laija.

Tuaraan simmonen silkkiki.

Kun on joka kulma rikki

5 Ja keskellä iso läpi.

1719. Jokioin. Viherv. 276. 09,

Latovainio. Sandra Tuomola, 21 v.

Kuullut 82-vuotiaalta Maija Num-
melalta.

Kehtolaulu.

„Aa, aa, akkarin kaija,

Turusta tuaraan joka laija,

tuaraan siältä semmonen
silkki,

kun on joka kulmasta rikki."

1720. Jokioin. HO 16 46. 13.

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

aa aa akkerin kaija

Turruusta tuotiin joka laija

silkkiä sorkkia, sormuksia.

Silkki oli joka kulmasta

rikki.

1721. Tammela. HO 24 107. 13,

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Turuusta tuatiin kultanen

silkki

Joka oli korttelin kulmasta

rikki
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Milläs se sitten parsitaan

Silmättömällä neulalla

5 Palaneella lankalla.

1722. Tammela. Aaltonen 40. 12.

Forssa.

Aa, aa aakelin Maija.

Turruusta tuoraan joka laija.

Turruusta tuoraan kullattu

silkki,

joka oli joka kulmasta rikki.

1723. Tammela. HO 31 321. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Aa aa Akkerin Kaija,

Turruusta tuatiin joka laija.

Tuatiin sieltä kullattu silkki,

Kun oli kulmat kulunu rikki.

1724. Tammela. HO 31 235. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kehtolaulu.

Aa aa Aakkelin Kaija,

Turruusta tuatiin kaikkia laija:

Sinisiä silkkiä,

Punasia pulkkia.

1725. Tammela. HO 31 368. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

Kehtolaulu.

Aa aa Akkerin Kaija,

Turruusta tuatiin kaikkea laija.

Tuatiin muUekkin punanen

silkki,

Mutt oli vähän kulmasta rikki.

1726. Tammela. HO 31 306. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Vainoi vainoi

Vakkelin Maija,

Turruusta tuaraan

Kaikkea laija.

5 Vakkelin Maijalla

Oli sininen silkki,

Mutt oli kulmista

Pikkusen rikki.

1727. Humppila. HO 10 27. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Vaa, vaa Vakkerin Maija

Turusta tuodaan jokalaija

Tupakkia ja suolaa,

punasta kun puolaa.

1728. Humppila. HO 31 425. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

„Lapsen unilaulu."

Aa aa Akkuna-Maija,

Turruusta tuaraan^ joka laija.

Punanen silkki syrjistä rikki,

Keltanen silkki on keskeltä

rikki.

1729. Sääksm. HO 24 825. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika", 85 v.

Aa aa Akkerin Kaijaa

Turuusta tuatiin joka laija

Tuatiin siältä musta silkki

Joka oli korttelin kulmasta

rikki.

1730. Sääksm. HO 24 1017. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Vaa vaa Vakkerin Maijaa

Vakkerin Maijall' oli kullattu

silkki
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A^utt' oli kortteli kulmasta

rikki.

1731. Kalvolla. HO 14 12. 14.

Lintumaa.

Vaa, vaa Vakkerin Maija

Turusta tuodaan kaikkia laija

Tuodaan punanen silkki

jonka on kaikki kulmat rikki.

1732. Tyrväntö. HO 24 385. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"
(Henna Andersson), 80 v , synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Aa aa Allin Kaijaa

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Mut oli korttelin kulmasta

rikki.

1733. Tyrväntö. HO 24 768. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Aa aa Akkelin Kaija

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Mutt' oli korttelin kulmasta

rikki.

1734. Tyrväntö. HO 24 806. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Aa aa Akkelin Kaijaa

Turuusta tuaraan joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Mutt' oli kortteli kulmasta

rikki.

1735. Hattula. Tuomarila 91. 11.

Koski. Yrjö Salonen.

Aa aa Allin Kaija

Turusta tuotiin jokalajia

Turusta tuotiin kullattu silkki,

joka oli korttelin kulmasta

rikki.

1736. Hattula. Tuomarila 96. 11.

Koski. Aino Heino.

Aa aa Allin Kaija

Kuppari-Maija ja Elsan Kaija

Turusta tuotiin joka laija

tuotiin sieltä silattu silkki

5 joka oli korttelin kulmasta

rikki.

Aa aa allikkoon

vien minä lapsen lammik-

koon.

1737. Hattula. HO 24 859. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Aa aa Akkerin Kaijaa

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Mutt' oli piretty kortteli kul-

mista rikki.

1738. Hattula. HO 24 32. 13.

Mierola. Karoliina Vento la, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Aa aa Akkerin Maija

Turuusta tuatiin kaikkia laija

Turuusta tuatiin punanen silkki

Jok' oli kulmista korttelin

rikki.

1739. Hattula. HO 24 33. 13.

M ierola. Karoliina Vento la, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Aa aa Akkerin Maija

Turuusta tuatiin kaikkia laija
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Turuusta tuatiin kultanen

silkki

Jok' oli kulmista korttelin

rikki.

1740. Hattula. HO 24 71. 13.

Mierola. Henriika Hyrstetti, itsel-

lisv., 71 V.

Vakulaulu.

Aa aa Akkelin kaija

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Jok' oli piretty kulmista rikki.

1741. Hattula. HO 24 708. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Aa aa Allin Kaija

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Ja oli kortteli kulmasta rikki.

1742. Hattula. HO 24 952. 13.

Sattiila. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Aa aa Akkelin Kaijaa

Turuusta tuaraan montaa laija

Turuusta tuaraan kullattu

silkki

Jok' oli korttelin kulmasta

rikki.

1743. Hattula. HO 24 328. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Aa aa Akkelin Kaijaa

Turuusta tuatiin joka lajia

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Jok' oli korttelin kulmasta

rikki.

1744. Hlinnan msr. HO 24 84.

13.

Luhtiala. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Josta oli kulmasta kortteli

rikki.

Hlinnan msr. Ks. nr. 1450.

1745. Vanaja. HO 24 1083. 13.

Harviala, Rajaportin torppa. Miina

Sundberg, 54 v.

Aa aa Akken Kaijaa

Turuusta tuaraan montaa laija.

1746. Renko. HO 24 222. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Turuusta tuatiin tullattu silkki

Jok' oli joka kulmasta rikki.

1747. Janakk. HO 24 405. 13.

Hilma Hilpelä, 22 v. Muistiinp.

Tyrvännössä.

Aa aa Akkeri-Maija

Turuusta tuatiin joka laija

Tuatiin siältä kullattu silkki

Joka oli pikkusen kulmasta

rikki.

1748. Janakk. Vaara 84. 11.

Turenki. Maria Paturi, 58 v.

Aa, aa akkerinkaia

Turusta tuotiin joka lajia

Turusta tuotiin kullattu silkki

Joka oli korttelin kulmista

rikki.
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1749. Janakk. HO 1 459. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Manta
Nyqvist, 44 v.

Aa aa Akkerin Kaijaa,

Turruusta tuotiin joka laija.

Siältä tuotiin kullattu silkki,

joka oli korttelin kulmista

rikki.

1750. Janakk. HO 24 1051. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Aa aa Akkerin Maijaa

Turuusta tuatiin joka laija

Turuusta tuatiin kullattu silkki

Kun oli kulunu kulmista rikki.

1751. Janakk. HO 1 423. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turuust tuotiin joka laija.

Turuust tuotiin kullattu silkki,

mutta oli kulunut kulmista

rikki.

1752. Loppi. HO 1 268. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turuust tuaraan kaikkia laija,

tuaraan kullattu silkki,

mut on kulunut kulmat rikki.

1753. Loppi. HO 1 211. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Turuusta tuotiin montaa laija^

tuotiin siältä punanen silkki,

mutta oli kulunut kulmat jo

rikki.

1754. Loppi. HO 1 157. 14.

Pilpata. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Aa aa Allin Kaija,

Turuusta tuaraan kaikkia laija,

tuatiin siältä punanen silkki,

joka oli kulunut kulmista

rikki.

1755. LoppL HO 1 130. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Aa aa akkani Kaijaa,

Turuusta tuatiin kaikkia laija,

tuatiin kullattuinen silkki,

joka oli kulunut kulmista

rikki.

1756. Loppi. HO 1 4. 14.

Vojakkala. Miina Lukana, 30 v.

Aa aa Akkerin Maija,

Turruusta tuatiin kaikkia laija,

tuatiin siältä punanen silkki,

mutta oli joka kulmasta rikki.

1757. LoppL HO 1 7. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Aa aa Akkerin Maija,

Turuusta tuaraan kaikkia laija,

Turuusta tuaraan kullattu

silkki,

mutta oli kullat kulmista

rikki.

1758. Hausj. A/likkola E. 94. 11.

Aa, aa akkelin-Kaijaa,

Turusta tuoraan joka laija,

tuoraampa sieltä kullattu

silkki,

joka on kulunut kulmista

rikki.

1759. Hausj. HO 1 396. 14.

Kirkonkylä. Alma Aaltonen, 35 v.
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Aa aa tullaa

Turuusta tullaan.

Turuusta tuotiin joka laija,

tuotiin Maijalle kullattu silkki,

5 joka oli kulunut kulmista

rikki.

1760. Hausj. HO 1 409. 14.

Kirkonkylä. Fredrika Lepomäki,

84 V.

Aa aa Akkerin Maija,

Turuusta tuotiin kaikkia lajia,

Turuusta tuotiin kullattu silkki,

mutta oli kulunut kullat rikki.

1761. Hausj. HO 27 3. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Aa aa Akkerin Kaija

Turusta tuotiin monta laijja

Turusta tuotiin kullattu silkki

Mutt oli korttelin kulmasta

rikki.

1762. Haasj. HO 1 345. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turuusta tuotiin joka laija,

yks kullattu silkki,

joka oli korttelin kulmista

rikki.

1763. Hausj. HO 1 355. 14.

Selänoja. Manasse Nokkala, 66 v.

Aa aa Akkerin Maija,

Turruusta tuoraan joka laija,

silkki ja saali ja myssyn

värkki,

solkia sormuksia.

1764. Hausj. HO 1 307. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Aa aa Akkelin Maijaa,

Turuust tuotiin joka laija,

tuotiimpa sieltä kullattu silkki,

mutta oli joka kulmasta rikki.

Hausj. Ks. nr. 1484.

1765. Koski. HO I 717. 14.

Etola. Amalia Koivunen, 40 v.

Aa aa Akkelin Maija!

Turuusta tuolaan joka laija,

[Turuusta tuolaan] silvattu

silkki,

josta on kulunut kulmat rikki.

1766. Koski. HO 1 734. 14.

Etola. Aurora Vilkman, 72 v. Muut-

tanut Asikkalasta 16 v. sitten.

Aa aa Akkelin Maija,

Turuusta tuotiin joka laija.

[Turuusta tuotiin] musta silkki,

jonk oli kulma rikki.

1767. Koski. HO 1 741. 14.

Järvenpää. Eräs vanha muori, n.

75 V.

Aa aa Aakelin Maija,

Turuusta tuolaan joka laija.

Tuolaanpa sieltä vilja(a),

voita

ja noita saksan omenoita.

1768. Lammi. HO 29 2. 13.

Kaitala, Appola. Miina Lehtonen.

synt. 1861. Kuullut äidiltään Eva

Kaisalta. Muistiinp. Hauhon Ete-

läisissä.

Aa allin kaija

kupparin kirstiä

Helssan Maija

Turusta tuotiin joka laija
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ö tuotiin yksi kullattu silkki,

jonka oli kulmat kaikki rikki.

1769. Lammi. HO 1 639. 14.

Kirkonkylä. Amanta Pakki. 61 v.

Aa aa Akkerin Kaija,

Turuusta tuoraan kaikkia laija,

Siältä tuoraan silkki uus,

joka oli kulmista kullattu.

1770. Lammi. HO 1 665. 14.

Kirkonkylä. Eeva Maija, n. 70 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turuusta tuotiin joka laija,

sieltä tuotiin punanen silkki,

joka oli kulmat kaikki rikki.

1771. Tuulos. HO 1 597. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Aa aa Akkerin Kaija!

Turuusta tuoraan joka laija.

Turuusta tuoraan kirjava silkki,

joka oli korttelin kulmasta

rikki.

1772. Tuulos. HO 1 573. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Aa aa Akkerin Kaija,

Turruusta tuotiin joka laija.

Tuotiimpa siältä kullattu täkki,

joka oli korttelin kulmista

rikki.

1773. Hauho. Leander 43. 13.

Leena Olenius, 79 v.

Aa aa Akkelin Kaijaa,

Turusta tuotiin joka laijaa,

Turusta tuotiin kullattu silkki,

joka oli kortteli joka kulmasta

rikki.

1774. Hauho. Leander 2. 13.

Alvettula. Emäntä Kuusela, 58 v.

Aa, aa Akkerin Kaijaa

Turusta tuolaan joka laijaa

sokeria, paperia, pankkoo rah-

haa,

sulenpälssit ja karhunnahhaat,

5 Turusta tuolaan punanen

silkki,

josta oli kortteli kulmasta

rikki.

1775. Hauho. HO 24 657. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Aa aa Akkerin Kaija

Turusta tuatiin joka laija

Turusta tuatiin kullattu silkki

Mut oli kortteli kulmasta

rikki.

1776. Hauho. HO 24 566. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Turusta tuatiin punanen silkki

Jok' oli kulmasta korttelin

rikki.

1777. Hauho. HO 24 465. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Tuu tuu Tuurusta tuatiin

Tuurusta tuatiin kullattu silkki

Mutt' oli korttelin kulmasta

rikki.

1778. Hauho. HO 24 584. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Aa aa Akkelin Kaijaa

Turusta tuatiin kaikkia laija

Turusta tuatiin kullattu silkki

Mut oli kortteli kulmasta rikki.
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1779. Hauho. HO 24 643. 13.

Tuittula. Selma Siren. 78 v.

Turusta tuatiin, Turkuun viä-

tiin

Turusta tuatiin tuljaisia.

1780. Pälkäne. HO 9 4. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut vanhemmiltaan.

Muistiinp. Hauholla.

Heijaa, kaijaa,

Turusta tuolaan joka laija:

Sokeria, paperia, pankkoora-

haa,

Silkkivaatteet ja karhunnahat.

1781. Pälkäne. Mikkola E. 722.

12.

Luikata. Serafiina Mikkola, 75 v.

Tuutulaulu.

Aa, aa akkeri Maijaa

Turruusta tuolaan joka laijaa.

Tuolaan sokeria, pankkora-

haa,

sänkyvaatteet, karhun nahaat.

1782. Pälkäne. Leander 84. 13.

Mätkitä. Tilda Mäkinen, 41 v. Muis-

tiinp. Hauholla.

Aa aa Akkerin Kaija,

kupparin Kirsti ja Helssan

Maija,

Turusta tuatiin joka laija.

1783. Luopioin. Vallenius 136. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palvelija-

tar, synt. 1888.

Aa, aa -Akkerin Kaijaa

Turusta tuatiin joka laija

Piperiä, paperia pankkurah-

haa

Sänkyvaatteet ja karhunnah-

haat.

Luopioin. Ks. nr. 1785.

1784. Padasj. HO 20 128. 15.

Aaltoinen. Jallin vanha emäntä,

n. 70 V.

Aa aa akkeriskaijaa

Turust tuotiin joka laija

Turust tuotiin punain silkki

1785. Asikk.Ja Luopioin. HO 22
3. 13.

Kerääjä, synt. 1877.

Aa aa Akkerin Maija,

Turusta tuotiin joka laija:

Piperiä, paperia, pankkora-

haa,

Sänkyvaatteet ja karhunnahka.

5 Tuotiinpa sieltä kullattu silkki,

Jonk' oli kulunu' kulmatki'

rikki.

Asikkalassa ja Luopioisissa joks. sa-

manlaisena.

1786. Asikk. HO 1 854. 14.

Hillilä. Iita Nurmi, 43 v.

Aa aa Maijaa,

Turuusta tuoraan joka laija.

Turuusta tuoraan kullattu

silkki,

jonka on kulunut kulmat rikki.

1787. Asikk. HO 1 855. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Aa Akkelin Maija,

Turuusta tuotiin joka laija,
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[Turuusta tuotiin] kullattu

silkki,

jonka oli kulmat hiukan rikki.

1788. Asikk. HO 30 12. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

Aa, aa Akkerin Maija.

Turusta tuotiin joka laija.

Turusta tuotiin kullattu silkki,

jonka on kulunnukulmatrikki.

1789. Asikk. HO 1 869. 14.

Kirkonkylä. Leena Nlaria Helin,

79 V.

Aa aa Akkerin Maija,

Turust tuotiin joka laija,

[Turust tuotiin] tullattu silkki,

jonk on kulunut kulmat rikki.

1790. Asikk. HO 1 878. 14.

Kirkonkylä. Leena Maria Kemppi
Antintytär, 81 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turusta tuotiin joka laija,

[Turusta tuotiin] silvattu

silkki,

jonk on kulunut kulmat rikki.

1791. Asikk. HO 1 823. 14.

Kurhila. Olivia Louhela, 51 v.

Aa aa Akkerin Maija,

Turuusta tuotiin joka iki laija,

[Turuusta tuotiin] kullattu

silkki,

jonka oli kulunut kulmat rikki.

1792. Asikk. HO 1 751. 14.

Paakkola. Alviina Mäkinen, 50 v.

Aa aa Akkerin Maija

Turuusta tuoraan joka laija;

Turuusta tuoraan kullattu

silkki,

jonka oli kulmatkin kulunut

rikki.

1793. Asikk. HO 1 761. 14.

Paakkola. Karoliina Huovila, 65 v.

Aa, aa Akkerin Maija,

Turuusta tuoraan joka laija.

Turuusta tuoraan kullattu

silkki,

joka on mennyt kulmista rikki.

1794. Asikk. HO 4 81. 14.

Pulkkila. Olga Öholm, 51 v., synt.

Padasjoella.

Aa aa Akkerin Maija,

Turusta tuotu monta laija,

Turusta tuotu pienet vakat

tuoretta lihaa täynnä.

1795. Asikk. HO 4 56. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen,

80 V.

Aa aa Akkerin Maija,

Turust tuotiin joka laija,

Turust tuotiin kullattu silkki

jost oli kulunutkulmat jo rikki.

1796. Hoiloia. HO 4 98. 14.

Yks 42-v. kulkevain. Muistiinp.

Sysmässä.

Aa aa Akkerin Maija,

Turusta tuotiin joka laija,

tuotiin lihaa, tuotiin voita,

tuotiin ryssän rusinoita.

1797. Hollola. HO 1 954. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Aa aa Akkarin Maija,
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Turuusta luolaan yhtäkin laija.

[Turuusta luolaan] punanen

silkki,

vaik' on kulmasla pikkasen

rikki.

1798. Hollola. HO I 943. 14.

Untila. Matilda Först, 56 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Turusia luoraan joka laija,

Kupparin Kirsli ja Helssan

Maijaa.

1799. Orimati. Hästesko 22. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Kehtolaulu.

Aa, aa, Akkerin Kaisa,

Turusia luoliin joka laija;

Turusia tuoliin kullallu silkki,

ja joka kulmasla rikki.

1800. Heinolan pit. HO 4 40. 14.

Kankaan torppa. Santra Niemelä,

42 V.

Aa, aa, Aakerin Maija

Turusia luolaan joka laija.

1801. Luhanka. Halonen H. 31.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Aa, aa, akkerin Kaija

Turusia luoliin joka lajia.

Turusia luoliin kullallu silkki

Joka on korllelin kulmasla

rikki.

1802. Kuorehv. HO 15 50. 15.

Hallinpenkki. Aino Heikkilä.

Kehtolaulu.

Aa, aa. akkelin Kaisa

Turusia luuhaan joka laija,

Siellä luuhaan kullallu sil'kki

Joka on kul^masla rikki.

Jämsä. Ks. nr. 1803-4.

1803. Korpil. tai Jämsä. HO 12
62. 15.

Aa, aa Akkerin Maija,

Turusia luoliin joka laija,

Tuoliimpas siellä sellainen

silkki,

Joka oli korllelin kulmasla

rikki.

1804. Korpil. tai Jämsä. HO 12
63. 15.

Aa aa Akkerin Maija,

Turusia luoliin joka laija,

Sieltä tuotiin kullattu silkki.

Joka oli joka kulmasta rikki.

1805. Korpil. Kotikoski 191. 08.

Aa aa akkelin Maija

Turusta tuotiin joka laija.

Turusia tuotiin sellainen silkki

Joka oli korttelin kulmasla

rikki.

Aa, aa, allersoo.

1806. Tammela. Vlherv. 484. 10.

Linikkala. Hilma Nieminen, 30 v.

Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Aa aa allersoo,

suahoon viätiin mullersoo,

pantiin hakoja päälle.
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1807. Humppila. HO 10 5. 14.

Manda Haapala, synt. 1850.

Aa, aa allersoo

maahan pantiin pallersoo.

Älä yhtään Liisa huoli

kyllä kellot soitetaan.

1808. Loppi. HO 1 214. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Aa aa alleroinen,

pane maata palleroinen,

lehtosilmä lepäämään.

Aa, aa, allin lasta.

1809. Loppi. HO 1 115. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Aa aa Allin lasta,

pientä linnunpoikaa.

Ei ole isää, eikä äitiä,

kuka lasta hoivaa.

1810. Hausj. HO 1 312. 14.

Vantaa. Hanna Salo, 28 v.

Aa Allin lasta,

pientä orpo raukkaa,

ei ole isää, ei ole äitiä,

joka häntä hoitaa.

1811. Tuulos. HO 1 571. 14.

Syrjäntaka. Sofi Kosketin, 12 v.

Tuu tuu tuutulaista,

piäntä linnun poikaa,

ei 00 isää, ei oo äitiä,

kuka sitä hoitaa.

1812. Asikk. Vanamo 2. 14.

Kalkkinen. Kansakoiiluoppilaiden

keräämä.

25

Aa, aa pääskyn lasta,

pientä linnun poikaa.

Ei ole isää eikä äitiä

kukas sinua hoitaa?

1813. Asikk. Salminen Väinö 8.

03.

Kirkonkylä. Hilja Apponen, 16 v.

Kuullut äidiltään.

Aa aa Allil^lasta

Kun ei o isää eikä äitiä,

Joka lasta hoivaa.

1814. Asikk. HO 1 798. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Viis piäntä linnun poikaa,

ei o' isää, ei o' äitiä,

ketä sitä hoitaa,

1815. Hartola. Öfverling 228. 90.

Kirkkola.

Tuuvi lasta tuuvi lasta

pikkusta linnun poikaa

Pikkunen lintu siivillänsä

poikiansa hoitaa.

1816. Luhanka. Halonen H. 37.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Aa, aa, allin poika.

Kuka sitä allia hoitaa

Pikkunen lintu se siivillänsä.

Allin poikaa soutaa.

Aa, aa, lullaa, nyt on poika

mulla.

1817. Lammi. HO 1 659. 14.

Kirkonkylä. Eeva Maija, n. 70 v.
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Itte tuulin pikku lasta,

taitaa toisia tulla.

1818. Asikk. HO 4 82. 14.

Pulkkila. Olga Öholm, 51 v., synt.

Padasjoella.

Aa aa lullaa,

nyt on poika mulla,

toinen taitaa tulla,

jonk on nimi Ulla.

1819. Längelm. Ekman E. A. 200.

14.

Aa aa lullaa,

täss^om^poika mulla.

Likka taitaa tulla,

JoT|k^on nimi Ulla.

Aa, aa, vissaa.

1820. Somero. HO 31 117. 13,

Ollila. Kastaa Lehtinen, 33 v.

Kehtolaulu.

Aa lullaa vissaa.

Älä siijjaas pissaa.

Aa lullaa lasta.

Älä siijjaas kasta.

5 Aa lullaa kakara,

Ekkös nuku pakana.

1821. Jokioin. Viherv. 448. 10.

Rehtijärvi. Antti Vihervaara, 71 v.

Muistiinp. Forssassa.

Kehtolaulu.

„kdL lullan vissaa,

älä siatas pissaa.

Tuuti lullan kakara,

ekkös makkaa pakana."

1822. Tammela. HO 31 365. 13.

Hykkilä. Lyyli Grönfors, 17 v.

Kehtol[aulu].

Aakali lullaa vissaa,

Älä siakkoos pissaa.

1823. Sääksm. HO 20 7. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

7J
V., ks. MT 1 1 161.

A ä vissä

älä sijäs pissa.

1824. Hlinnan msr. Jaakkola 2.

03.

Järviöinen. Ojalan Henttu, 75 v.

Aa, aa vissaa,

älä siaas pissaa.

Koirat haukkuu

portit paukkuu,

5 Likkoja piiloon pistäkää.

1825. Hauho. HO 24 569. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Aa aa vissaa

Älä sijaas pissaa.

1826. Luopioin. Vallenius 151.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, 66-v. leski.

Aa aa vissaa

Älä sijaas pissaa.

Aa kiikun lullaa, aitan avain

portaan alla.

1827. Humppila. HO 10 11. 14.

Viktoriina Nuutila, synt. 1860.
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Musta kissa nelikon alla.

Tollil, lollil loo.

Juustoa voita pöydässä

tollil tollil loo.

1828. Janakk. HO 24 408. 13.

Hilma Hilpelä, 22 v. Muistiinp.

Tyrvännössä.

Aa aa kiikun lullaa

Aitan avain portaan alla

Aa aa kiikun lullaa

Musta kissa nelikossa

.0 Aa aa kiikun lullaa

Paistinjuusto pohtimessa

Aa aa kiikun lullaa.

1829. Janakk. HO 24 1102. 13.

Otto Liiiksitien, 47 v., synt. Kan-

gasalla.

Mikä siälä kolkuttaa?

Aa aa kiikun lullaa.

Tuuli siälä kolkuttaa.

Aa aa kiikun lullaa.

5 Älä kultani sisään tu

Aa aa kiikun lullaa.

Räkäparta pattahalla.

Aa aa kiikun lullaa.

Aitan avain portaan alla.

10 Aa aa kiikun lullaa.

Musta kissa nelikossa.

Aa aa kiikun lullaa.

Vehnäpippa pohtimessa.

Aa aa kiikun lullaa.

15 Paistinjuusto kistun päällä.

Aa aa kiikun lullaa.

(Näin lauloi vaimo lasta tuuties-

saan muka tuutulauluna, varottaen

ulkona kolkuttavaa rakastelijaansa ja

neuvoen hänelle viinapullon aitasta.

Oma mies oli kotona.)

1830. Vanaja. Neovius 790. 89.

Harvialan Hyötylä. Ester Juhon-

tytär, synt. 1815. Muistiinp. Por-

voossa.

Tuut-lulla-kiik-lulla

luuletkos mun sanovani

hevoset on heinälaross

olt-tynnyrit olk-laross

5 avaimet astin-lauran alla

makkara pirtin penkin alla.

1831. Haasj. Mikkola E. 89. 11.

Aa, aa kiikunlullaa,

Avain ompi portaan alla.

Aa, aa kiikunlullaa.

Kaakku ompi kannen alla.

5 Aa, aa kiikunlullaa.

Juusto ompi ristin päällä.

Aa, aa kiikunlullaa.

Musta kissa nelikossa.

1832. Haasj. HO 10 15. 14.

M. Parnio, synt. 1865.

Aa kiikun lullaa

aitan alla porras alla

Aa, aa kiikun lullaa

musta kissa (viina pullo) ai-

tan alla.

1833. Lammi. HO 1 661. 14.

Kirkonkylä. Amanta Selin, 56 v.

Muuttanut 31 v. sitten Oilista,

jossa synt.

Musta kissa kiukahalla,

vanha vaari pattahalla,

aa kiiku lullaa!

Aitan avain portaan alla,

-, aa kiiku lullaa.

Kuiva juusto ristin päällä

aa kiiku lullaa,

vehnäpuUa pohtimessa.
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viinapullo nelikossa

10 aa kiiku lullaa.

1834. Hollola. HO 1 911. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, n. 12 v.

Hus kis kiisin lullaa,

aitan avain kiven alla.

Hus kis kiisin lullaa,

musta kissa nelikossa,

5 hus kis kiisin lullaa,

paistin juusto parven lailal.

1835. Sysmä. HO 4 107. 14.

Vaivaistalo. Otteliana Kaisanty-

tär, 75 V.

Emäntä on hyvää pataa naapurin

pojan kanssa ja on käskenyt hänet

luokseen sellaiseksi päiväksi jolloin

isännän piti olla poissa kotoa. Tuli-

kin kylmä ilma, niin että isäntä jäi

kotiin ja kiipesi kiukaalle. Kun naa-

purin poika tulee ja kolistelee pors-

tuassa, rupeaa emäntä lasta tuuti-

maan ja laulaa:

Tuutimalullaa lasta,

älä tule pakkanen huonee-

seen,

tuutimalullaa lasta,

vihamies on kiukuon päällä,

5 tuutimalullaa lasta,

viinapottu hyllyisellä,

tuutim^alullaa lasta,

aitan avain portaan alla,

tuutimalullaa lasta,

10 juustovat' on hyllyllä,

tuutimalullaa lasta,

tule ensi torstaina,

tuutimalullaa lasta.

1836. Hartola. HO 4 179. 14.

Ruskeala. Eeva Nieminen, n. 60 v.

Mikäs ovea kolkuttoa,

paha ilma paukuttoa,

hei kiiku lulla,

kellarin avain on kynnysalla,

5 hei kiiku lulla,

vehnäpulla pohtimessa,

hei kiiku lulla.

Viinapullo lattialla,

hei kiiku lulla.

1837. Kaorehv. HO 15 47. 13.

„ Holssi-Jussi"-vainaja

.

Kehtolaulu.

Aa kiiku lullaa.

Musta kissa petjkin alla.

Aa kiiku lullaa.

Aa, lullaa, lustike.

1838. Jokloin. HO 16 28. 13.

Minkiö. Olga Klemelä, 34 v.

aa lulla vissakee,

kirjas potkasi mustikee.

1839. Jokloin. Aaltonen 74b. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Aa lulla lissakee,

Kirjas potkasi Mustikee.

1840. Tammela. HO 31 364. 13.

Hykkilä. Lyyli Grönfors, 17 v.

KehtolfauluJ.

Aakalin lullaa lustikee,

Kirjas potkasi Mustikee.

1841. Tammela. Aaltonen 198. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.
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Heijaa lullaa lustikee,

kirjas potkasi Mustikee.

1842. Renko. Tallimäki 38. 03.

Väinö Tallimäki, 14 v.

Hei luu Lustike,

kirjas puski Mustike,

eikä tätä laulua säästää saa,

kun loppuu, niin alkaa päästä.

5 Hei luu Lustike,

kirjas puski Mustike

j. n. e.

Aa, lullaa, taas tullaan meidän

tyttöjä naimaan.

1843. Loppi. HO 1 128. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Aa lullaa, pian tullaan

pikku tyttöö naimaan.

Tyttö antaa rukkaset

ja hiattoman pairan.

1844. Hollola. HO I 889. 14.

Kirkonkylä. Vilhelmiina Olander,

80 V.

Tuut lullaa, taas tullaan

meilän poikia naimaan.

Ei 00 sukan sunaa,

eikä tumpin kunaa,

5 eikä pailan räpälettä.

1845. Längelm. Ekman E. A.

198 a. 91.

Aa lullaa, taas tullaan

meiläl^likkoja naimaan;...

Hopeeta päähän, kultaa kau-

laan,

silkkilänni-qki päälle ....

5 Aa lullaa j. n. e.

1846. Längelm. Ekman E. A.

198b. 91.

Aa lullaa, taas tullaan

meiläl^likkoja naimaan kohta

Silkip^pumpulit ostettu,

poika että hohtaa.

5 Aa lullaa j. n. e.

Heijaa, houvaa, Heikkilän

rouvaa.

1847. Loppi. HO 1 24. 14.

Vojakkala. Otto Kallela. Uv.
Heijaa, houvaa

Heikkilän rouvaa,

kunnei Heikkilä itse joura.

1848. Koski. HO 1 709. 14.

Kirkonkylä. Hilma Toivonen, 35 v.

Heijaa houvvaa Heikkilän

rouvaa,

eikä se Heikkilä itte joula.

Heikkilän rouva se heijassa

makaa,

Heikkilä ajaa likkoja takaa.

Luopioin. Ks. nr. 1850.

1849. Padasj. HO 20 114. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ja Riika, 86 v. Synnynnäisiä pa-

dasjokelaisia.

Heijaa houvaa Heikkilär

rouvvaa

kunnei Heikkilä ihtej jouvva.

1850. Asikk.ja Luopioin. HO 22

80, 13,



390 Kehtolauluja.

Heijaa houvaa,

Heikkilän rouvaa.

Sanotaan lasta polvilla soudatet-

taessa.

1851. Asikk. HO 1 849. 14.

Hillilä. Iita Nurmi, 43 v.

Heijaa houvaa Heikin lasta,

maate pannaan Maijan lasta.

1852. Asikk. HO 30 174. 13.

Kalkkinen. Syrjälä, 45 v.

Heijaa, heijaa Heikin lasta

tuuli lunkan poikaa, —
keiju, keiju Maijaa.

1853. Asikk. HO 1 872. 14.

Kirkonkylä. Eriika Sevon, 69 v.

Heijaa houvaa Heikkilän rou-

vaa,

eikä se Heikkilä itte joua,

Heikkilän täytyy kanaval'

olla,

kanaval' olla.

1854. Holloia. HO 1 910. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, n. 12 v.

Heijaa, houvaa Heikkilän

rouvaa,

eikä se rouva itse jouta.

Rouva käy itse isoissa häissä,

ketun käpälät pöytäin päissä.

1855. Orimatt. Salminen T. 2. 04.

M. Salminen.

Heijaa, heijaa Heikin lasta

Ku ei Heikki itte jaksa.

1856. Nastola. HO 4 141. 14.

Uusikylä. Torppari Juho Ristola,

63 V,

Heijaa heijaa Heikin lasta,

napakiekan kuokan lasta.

1857. Iitti. HO 4 4. 14.

Lyöttilä. Herman Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Heijaa heijaa Heikin lasta

napa kiekkaa kuokan lasta.

1858. Iitti. HO 32 4. 14-15.

Perheniemi.

Heijaan heijaan Heikin lasta

Kun ei se Heikki itse jaksa

Heikki on Osmon suurissa

häissä

Siel' on karhun koivet pöy-

dän-päissä.

1859. Jaala. HO 4 19. 14.

Maria Koivisto, 58 v.

Heijaa heijaa Heikin lasta

Heikki on itte Heinolassa.

1860. Heinola. Kekkonen 24. 13.

Tuulin tuulin kukkapietä,

keikuttelen kekkapietä.

Heijaa, heijaa Heikin lasta,

Tuutii Tuomahan tytärtä. —

1861. Sysmä. HO 30 17. 13

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Heijaa, tuutii Heikin lasta,

tuutin Heikin nuijapäitä.

1862. Hartola. HO 4 159. 14.

Vaivaistalo. Oatam Kiil, 53 v.

Heijaa heijaa Heikin lasta,

Heikki on itte Heinolassa

juomassa lollottelemassa,

syömässä töUöttelemässä.
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1863. Joiisa. HO 4 183. 14.

Vaivaistalo. Ristiina Tarkiainen,

63 V.

Heijaa heijaa Heikin rouva,

ei se Heikki iiite joua.

Heijaa, houvaa, Helsinkiin.

1864. Loppi. HO 1 246. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Heijanen houva Helssinkiin,

tussanen lulla Turkuun.

Sitte kun lapsi minun jättää,

minun tulee surku.

1865. Hausj. HO 1 344. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Heijaa houvvaa Helsinkiin,

ja tuuta lulla Turkuun.

1866. Haasj. HO 1 316. 14.

Vantaa. Hanna Salo, 28 v.

Houvvaa heijaa Helssinkiin,

tuutaa tullaa Turkuun.

Huis sika metsään, älä ennen

takaisin tule, kuin lapsi herää.

1867. Somero. Viherv. 243. 09.

Enfrosiina Stählman, 61 v. Muis-

tiinp. Tammelan Kaukijarvella.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään,

mene mettän perrään,

älä ennen kotia tule,

kun Hulta piika (Sulo poika)

herrää."

1868. Somero. HO 31 12. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Kehtol[aulu].

Huis sika mettään,

Mem mettän perrään.

Juakse siältä kotia

Kun pikku vauva herrää.

1869. Ypäjä. HO 25 15. 10.

Kerääjän äiti.

Huis sika mettään,

mee mettän perrään,

äläkä ennen takasin tu

ko pikku vauva herrää.

1870. Jokioin. Viherv. 4012. 12.

Latovainio. Janne Tuomola, 27 v.

Huis sika mettään.

Mene mettän perrään.

Tus^sitt vasta takasin

Kun meirän vauva herrää.

1871. Jokioin. Viherv. 238. 09.

Vaulampi. Sofia Merihelmi, 47 v.

Mu is tiinp . Forssassa

.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään,

mem_mettän perrään!

Tus^siv^vasta kotia,

kun pikku laps herrää!"

Jokioin. Ks. nr. 570.

1872. Tammela. Aaltonen 37. 12.

Huis' sika mettään,

mene mettän perrään,

äläkä tule takaisin,

ennenko lapsi herrää,
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1873. Tammela. HO 1 209. 14.

Matilda Peltomäki, 61 v. Muis-

tiinp. Lopen Läyliäisten kylässä.

Huis sika mettään,

me mettän perrään,

älä tu ennen takaperin,

ennenko lapsi herrää.

1874. Tammela. Viherv. 236. 09.

Järvenpää. Juho Vuorio, 40 v. Kuul-

lut pikkupoikana nykyään 64-vuo-

tiaalta äidiltään Eevastiina Vill-

bergiltä. Muistiinp. Forssassa.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään,

mem^mettän perrään,

älä ennen kotia tu,

kun meilän Matti (Maiju) her-

rää."

1875. Tammela. HO 31 206. 13.

Ojasten kylä. Henrika Hammar-
berg, 65 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Mene mettän perrään.

Älä ennen takasin tule,

Kun pikku likka (poika) her-

rää.

1876. Tammela. Mattila 11. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Huis sika mettään,

mene mettän perään,

äläkä ennen kotia tule

kun lapsi unesta herää.

Tammela. Ks. nr. 580.

1877. Humppila. HO 31 440. 13.

Huhtaan- kylä. Maria Mäkinen,

Ö8 V,

Kehtolaulu.

Huis sika mettään,

Mene mettän perään.

Tus siv^vasta kotia

Kun Ainu piika herrää.

{Väinö poika)

Humppila. Ks. nr. 586.

1878. Kalvolla. HO 14 15. 14.

Lintumaa.

Huis sika mettään

me mettän perään

Älä ennen takaisin tule

ennenkuin lapsi herää

1879. Hattula. Salo 514. 14.

Väinö Virtanen, 10 v.

Huis sika mettään,

Me mettän perään.

Hattula. Ks. nr. 602 ja 613.

1880. Janakk. HO 1 461. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Heta Sil-

lanpää. 84 V.

Huis sika mettään,

mene metsän perään,

tule sitten takasin,

kun pikku vauva herää.

Loppi. Ks. nr. 639 Ja 642.

Hussanen, pissanen pientä lasta,

mikä lapsella lienee.

1881. Asikk. Vanamo 8. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.
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Tuudin, tuudin pientä lasta,

mikä sen lapsen lienee.

Lieneekö äiti pelästyttänyt

illalla kylpytiellä.

1882. Längelm. Ekman E. A. 201.

91.

Pis pis pikkusta lasta . . . .

Mikä lapsen liänee?

Liänekkö äite säikähyttäny'

illalla saunatiällä.

5 Pis pis j. n. e.

1883. Kuorehv. HO 15 80. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, emäntä,

n. 35 V. Kuullut Aatu Korpelalta,

joka n. 75 V.

Kehtolaulu.

Pis, pis pikkusta lasta.

Mikä sen lapsel^lienee,

Liekkö sen ämmät säikytel-

leet,

illalla kylypytiellä.

1884. Korpit. Kotikoski 473. 09.

Hussanen pissanen pikkusta

lasta

Mikä tolia lapsella lienee?

Lienekkö äiti säikähyttänyt

Saunan oven pieleen.

1885. Korpit. HO 12 85. 15.

Hussaa pissaa pikkasta lasta.

Mikä sillä lapsella lienee,

Liekö äiti säikyttänyt.

Saunan ovi pieleen.

Itse minä lapselleni univirren

laulan.

1886. Somero. HO 31 573. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ks. nr. 1625.

Kehtolaulu.

Itte minä lapselleni

Univirren laulan.

Paina pikku silmä kii!

Ja nuku Herran rauhaan.

1887. Jokioin. Viherv. 314. 09.

Latovainio. Sandra Tuomola, 21 v.

Kehtolaulu.

„Itte minä lapselleni

univirren laulan.

Paina pikku silmä kii(nni)

ja nuku Herran rauhaan."

1888. Tammela. Aattonenl95. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Itte minä lapselleni

nukkuvirren laulan.

Paina pikku silmä kii,

nuku herran rauhaan.

1889. Tammeta. Aattonen 220.

13.

Kaukola.

Paina pikku mimmä kii,

Nuku herran rauhaan.

Itte minä lapselleni,

univirren laulan.

1890. Humppita. HO 10 9. 14.

Viktortina Nuutila, synt. 1860.

Itte minä lapselleni

univirren laulan.
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Pane maata makeroon,

nuku herran rauhaan.

1891. Hattula. Salo 418. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Itte mä lapsen nukkuun pa-

nen,

Itte mä sille univirren laulan,

Paina pikku himmä kii

Ja nuku Herran rauhaan.

1892. Hattula. Tuomarila 102. 11.

Kouvola. M. Salonen.

Aa aa akana

etkös nuku pakana

aa lullaa lasta

muori se tuli vaaria vastaan.

5 — Itsehän minä kullalleni

sen nukkuvirren laulan

pane ne pienet silmäsi kiinni

ja nuku sitte herran rauhaan.

1893. Renko. Tallimäki 41. 03.

Hilma Tallimäki, 23 v.

Lapsen nukutuslaulu.

Ittehän minä lapselleni,

univirren laulan.

Paina pikku himmä kiini

nuku Herran rauhaan.

1894. Hausj. Mikkola E. 91.11.

Itsehän minä lapselleni

univirren laulan.

Paina pikku silmä kiinni

ja nuku Herran rauhaan.

5 Nuku, nuku lapsukainen

paina kiinni silmäs'.

Herran pyhät enkelit

ne valvoo kätkyelläs'.

1895. Hausj. HO 1 416. 14.

Kirkonkylä. Karoliina Enqvist, 80 v.

Tuurin lasta nukkumaan,

unen virsiä laulaan,

tuurittelen, lurittelen

nuku Herran rauhaan.

1896. Kärkölä. HO 1 1001. 14.

Hähkäniemi. Anders Johansson,

80 V.

Itte minä lapselleni

ton univirren laulan,

pa pikku silmäs kii

ja nuku Herran rauhaan.

1897. Koski. HO 1 729. 14.

Etola. Amalia Nikula, 70 v.

Ittehän minä lapselleni

univirren laulan.

Paina pikku silmä kii,

nuku herran rauhaan.

1898. Tuulos. HO 1 598. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Itte minä lapselleni

univirren laulan.

Pane pikku silmä kyynyy,

nuku herran rauhaan.

1899. Hauho. Leander 40. 13.

Leena Olenius, 79 v.

Itte minä lapselleni

univirren laulan,

kyllä Luoja herättää,

kun pikku linnut laulaa.

1900. Hauho. HO 9 28. 14.

Juntula. Miina Oila. Kuullut van-

hemmiltaan n. V. 1875.
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Ittehän minä lapselleni

Univirren laulan.

Paina pikku silmä kyynyyn,

Nuku Herran rauhaan.

5 Kyllä Herra herättää, kun

Pikkulinnut laulaa,

Sitten kerran riemuitset, kun

Taivaan kellot pauhaa.

Hauho. Ks. nr. 2155.

1901. Padasj. HO 20 125. 15.

Auttoinen. Jalan vanha emäntä,

n. 70 V.

Ittehäm minä likalleni

koriav virrel laulan

painap pikku silmä kyy-

nyyn

nukuh herran rauhaan.

1902. Asikk. Vanamo 9. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Älä itke ilman suotta;

älä vaivata valita.

Paina pienet silmät kiine,

nuku Herran rauhaan.

1903. Asikk. Vanamo 13. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Itse minä lapselleni

univirren laulan.

Paina pikku silmä kiine

nuku Herran rauhaan.

5 Herran hyvät enkelit

valvoo kätkyelläsi.

1904. Korpil. Kotikoski 669. 99.

Minä itse lapselleni

Univirren laulan,

Paina pikku silmäs kiini,

Nuku Herran rauhaan.

1905. Korpil. HO 12 88. 15.

Riikka Kaitaranta.

Isä itse lapsellensa.

Uni virren (laulun) laulaa.

Paina pienet silmäs kiini,

Nuku Herran rauhaan,

tois:

Minä ihte lapselleni

j. n. e.

Kissa kiikkuun, tupakkia piip-

puun.

1906. Somero. HO 31 105. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Kissaa kiikkuun.

Tupakkia piippuun,

Hiiriä hirteen.

Oravia orteen.

1907. Jokioin. HO 31 549. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Kissa kiikkuun,

Tupakkia piippuun.

Oravia orteen roikkumaan.

1908. Padasj. HO 20 119. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.
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Pak kissa kiikkuus

tupakkia piippuus

laitas sittem pappaparka

lapsellesi nätti palkka.

1909. Asikk. HO 30 128. 13.

Kalkkinen. M. Syrjälä, 50 v.

Kiss' kiss' kiikkuu,

kissan häntä liikkuu.

1910. Luhanka. Halonen H. 16.

14.

Kirkonkylä Ja sen ympäristö.

Tuu tuu tupakkia

Pienen pojan piippuun

Pieni poika piippunsa kanssa

Taitavasti liikkuu.

1911. Jämsä. HO 26 6. 13.

Fredrika Majorin, 75 v.

Kitis kissa kiikkuun

Tupakkia piippuun

Matin parta hiljaksensa

piippunensa liikkuu.

Liikuttelen, l^iiltuttelen, pan-

naan vauva valjuun.

1912. Somern. Viherv. 707. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Kehtolaulu.

Kiikutettaan, liikutettaan,

pannaan vauva vakkuun.

Sitt kon tullee isommaks,

tällätään napit jakkuun.

1913. Somern. Viherv. 709. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Kehtolaulu.

Kiikutettaan liikutettaan,

pannaan vauva vakkuun.

Sitt kon tullee iso poika,

pannaan napit jakkuun.

1914. Somero. HO 31 123. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Liikutettaan kiikutettaan,

Pannaan vauva vakkuun.

Sik^kon tullee isommaks,

Pannaan napit jakkuun.

1915. Somero. HO 31 179. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Niputellen naputellen

Pannaan vauva vakkuun.

Vauvast kasvaa iso jölli.

Pannaan napit jakkuun.

1916. Jokioin. HO 31 515. 13.

Antti Vihervaara, 75 v. Kuullut

lapsena. Muistiinp. Tammelan
Forssassa.

Kehtolaulu.

Niputellen naputellen

Pantiin vauva vakkuun.

Vakusa kasvo iso mölli,

Pantiin napit jakkuun.

1917. Jokioin. Viherv. 4014. 12.

Rehtijärvi. Antti Vihervaara, 74 v.

Kehtolaulu.

Niputellen naputellen

Pannaan vauva vakkuun,

Sik^kon tullee isommaks.

Niin pannaan napit jakkuun.
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Mihin^ kissa, poikas kannat.

Vanamo 21. 14.

Kansakouliioppilaiden

1918. Asikk.

Kalkkinen.

keräämä.

Aa, aa mammaa
mihkäs sä kissa poikias kan-

nat?

— Meren rantaan.

Mitäs sinne tekemään?

5 — Poikiani pesemään.

1919. Hartola. Öfverling 355. 91.

Sydänmaa. Jermo Vilein, 28 v.

Muistiinp. Kirkkolan kylässä.

Kissan mamma, kissan

mamma
mihis kissa poikas kannat

mustan meren rannalle

Valkoselle sannalle.

5 Mitäs sinne tekemään,

kissan poikia pesemään.

Minä laulan lapselleni.

1920. Joasa. Lilius 123. 88.

Minä se laulan lapselleni,

Kellenkäs minä muille,

En minä laula lintusille,

Enkä metsän puille.

1921. Luhanka. Halonen H. 23.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Minä laulan lapselleni

Kellenkäs minä muille

En minä laula lintusille

Enkä metsän puille.

Minä tuudin pientä lasta.

1922. Kärkölä. HO 1 1019. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.

kot. Padasjoelta.

Minä tuuvin pientä lasta

pienen kaakun eestä.

Jollei kaakkua anneta,

niin annan tuuin seistä.

1923. Orimatt. Harden 10. 13.

Tuudi, tuudi lasta

pienen kakkaran eestä

jollei anneta kakkaraa

niin anna kakkaran eistä. (?)

1924. Jousa. HO 4 186. 14.

Vaivaistalo. Maria Heikintytär,

69 V.

Minä laulan lapselle

pienen kaakun eistä,

jos ei kaakkua anneta,

niin antua heija seista.

5 Minä se souan pientä poi-

kaa,

että se kasvaa suureks,

kun siitä tulee paimenpoika,

polttaa se pajun juuret.

1925. KorpiL HO 12 64. 15.

Muurame. Sv. Rauvanlahti.

Hussaa pissaa pikkusta lasta.

Pienen koakun eistä.

Jos ei koakkua anneta,

Niin antaa tuuvin seistä.
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Nuku, nuku, lapseni, paina sil-

mäs kiinni.

1926. Hausj. HO 1 383. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.

Nuku, nuku nurmilintu,

paina kiinni silmät,

Herran hyvät enkelit

valvoo kätkyelläs.

Hausj. Ks. nr. 1894.

Hauho. Ks. nr. 2157.

1927. Asikk. HO 30 73.

Nuku lapsukaiseni

paina kiinni silmäsi.

Herran hyvät enkelit

valvoo kätkyelläsi.

13.

Vanamo 12. 14.

Kansakoiiluopp ilaiden

1928. Asikk
Kalkkinen.

keräämä.

Nuku, nuku lapseni

paina silmäs' umpeen.

Herran pyhät enkelit

sun ympärilles' tunkee.

Asikk. Ks. nr. 1903.

1929. Korpil. Kotikoski 162. 08.

Nuku nuku lapseni

Ja paina silmäs kiini,

Herran hyvä enkeli

Se valvoo kätkyeesi.

Piu, pau, kirkonkellot huutaa.

1930. Hausj. HO I 417. 14.

Kirkonkylä. Karoliina Enqvist, 80v.

Piu pau tuutaa

kirkon kellot huutaa,

tuokaa tänne mullan alle,

tääl on monta muuta.

1931. Asikk. HO 30 148. 13.

Kalkkinen, tiintriika Juhontytär,

60 V.

Piu, pau tuokaa tänne

Tääir oletten tallellM

1932. Jämsä tai Korpil. HO 12
57. 15.

Piu pau pieniä poikia.

Kirkon kellot huutaa,

Tuokaa tänne pieniä poikia,

Tääir on paljon muita.

1933. Korpil. Kotikoski 161. 08.

Piu pau pieniä poikia.

Kirkon kellot huutaa,

„Tuokaa tänne pieniä poikia,

Tääl on paljo muita."

Soutaa sotkaa, että airot lotkaa.

1934. Jokioin. HO 31 548. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolauluja.

Soutaa sotkaa

Että airot lotkaa.

Ketä tualta tullee?

Kivikatin poikia,

5 Pillipiaten tyttäriä.

Hau hau hau.
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1935. Hattula. HO 24 940. 13.

Koski. Maria Nieminen. 35 v.. synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Soutaa sotkaa

Että airot lotkaa.

1936. Loppi. HO 1 269. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Soutanen sotkaa,

että airot rotkaa,

Suomen saareen,

Lopen kivikirkon juureen.

1937. Koski. HO I 693. 14.

Huljala. Eedla Koskinen, 65 v.

Soutaa ja solkkaa,

airot ne lotkaa.

Vaari pani kalakontin

veneen nokkaan.

1938. Asifzk. ja Luopioin. HO 22
79. 13.

Soutaa solkkaa,

Airot ne kolkkaa.

Vaari pani kalakontin

Veneen kokkaan.

Sanotaan lasta polvilla soudatet-

taessa.

1939. Asikii. HO 30 130.

Mustjärvi.

Souterin solkkaa,

airot ne kolkkaa

saaresta saaree —
omenoita ottamaa —

ö pähkinöitä poimimaa.

13.

Taata tekee taulaa.

1940. Somern. Viherv. 782. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Taata tekkee taulaa,

muari viäresä laulaa.

Voi minun kulta taatatain

kun tekkee hyvvää taulaa.

1941. Somern. Viherv. 783. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Taata tekkee taulaa,

äiti viäresä laulaa.

Taata tekkee lusikoita,

äiti räknää tusinoita.

1942. Tammela. Aaltonen 203. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Taata se tekkee taulaa,

ämmä se vieresä laulaa.

Taata se tekkee lusikoita,

ämmä se lukkee tusinoita.

1943. Hattula. HO 24 447. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Äijä se tekee taulaa

Ämmä se viäressä laulaa:

Voi mun kulta äijästäni

Kun tekee hyvää taulaa.

1944. KoskL HO I 704. 14.

Kirkonkylä. Hilma Toivonen, 35 v.

Taata se teki taulaa,

muori se vieres lauloi:

voi mun kulta taataistan,

kun teki niin hyvää taulaa.
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Taata se teki lusikoita,

muori se luki tusinoita

1945. Nastola. HO 4 146. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Äiti tuutii vauvaa,

tuutii tuijaa tuutii tuu,

nuku oikeen kauvan.

Tikanpoika.

1946. lokioin? Viherv. 4004. 12.

Latovainio. Lyydia Tuomola, 25 v.

Kuullut lapsena Hartolassa.

Kehtolaulu.

Tii tii tikanpoika

Tek(i) sen piänen nauriin.

Tuli paha talonpoika

Söi sen tikan nauriin.

1947. Hattula. Salo 399. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Tii tii tikanpoika,

Teki tielle nauriin,

Tuli paha paimenpoika,

Söi sen tikan nauriin,

5 Tikka se itkeä illitteli,

Paimenpoika se rallitteli.

1948. Hattula. Salo 496. 14.

Oskari Ulan, Uv.
Tii tii tikanpoika

Kylvi tielle naurikoita.

Tuli tyhmä talonpoika.

Söi sen tikan nauriit.

1949. Hattula. HO 24 243. 13.

Lahdenperä, metsäk. Aleksandra

Lahtinen, 28 v.

Tii tii tikanpoika

Teki tiälle nauriin

Tuli tyhmä talonpoika

Söi sen tikan nauriin

5 Tikka itki tillitteli

Talonpoika nauro.

1950. Janakk. HO I 475. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Tii tii tikan poikaa

teki tielle pesäsensä,

kalliolle kartanonsa,

Turuun tielle tupasensa,

5 Savon tielle saunasensa.

1951. Loppi. HO 1 202. 14.

Läyliäinen. Hilma Vaara, 30 v.

Tii tii tikan poika

teki tielle nauriin.

Tuli paha paimenpoika,

söi sen tikan nauriin.

1952. Loppi. HO 1 210. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Tii tikan poika,

kylvi tiälle naurikoita,

tuli tuima talonpoika,

söi sen köyhän naurikoita.

1953. Loppi. HO 1 9. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Tii tii tikanpoika,

kylvi tiälle naurikoita.

Tuli paha talonpoika,

söi tikan naurikoita.

1954. Hausj. HO 1 387. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.
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Tii tii tikanpoika,

tikka teki naurisvoita.

1955. Haasj. HO 27 38. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Tii tii tikan poika

Laita lapselle naurisvoita.

1956. Haasj.? HO 1 369. 14.

Selänoja. Eemeli Lehtimäki, 25 v.,

kot. Korpilahdelta.

Tii tii tikan poika!

Tikka teki tiälle nauriin.

Paha paimenpoika

söi sen tikan nauriin.

5 Tikka itki tiätä myären.

1957. Haasj. HO 1 310. 14.

Vantaa. Hanna Salo, 28 v.

Tii tii tikan poika,

laita lapselle naurisvoita.

1958. Kärkölä. HO 1 980. 14.

Koukunmaa. Maria Kola, 70 v.

Tii tii tikanpoika

kylvi tielle naurikoita,

tuli paha talonpoika,

söi tikanpojan naurikoita,

5 jätti kurjat kuolemaan,

pienet linnut pirisemään.

1959. Kärkölä. HO 1 991. 14.

Koukunmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Tii, tii tikanpoika,

kylvi tielle nauriita;

tuli tyhmä talonpoika,

vei sen tikan nauriit.

1960. Koski. HO 1 706. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson, 34 v.

26

Tii tii tikanpoikaa,

teki tielle naurista.

Tuli paha talonpoika,

söi sen tikanpojan nauriin.

1961. Lammi. HO 9 21. 14.

Lyyti Jokela. Kuullut n. v. 1895.

Muistiinp. Hauholla.

Tii, tii tikanpoika

Kylvi suohon nauriskoita.

Tuli tyhmä talonpoika,

Söi sen tikan nauriskoita.

1962. Lammi. HO 29 70. 14.

M. Pildi, synt. 1888. Kuullut äidil-

tään. Muistiinp. Hauholla.

Tii, tii tikanpoika

kylvi sen tielle naurikoita,

tuli se paha kylänpoika

söi kaikki ne tikan nauriit.

1963. Taalos. HO 1 596. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Tii tii tikanpoika

kylvi tiälle nauriin,

tuli tyhmä talonpoika,

söi tikanpojan nauriin.

1964. Haaho. Leander 100b. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Tii tii tikan poika,

kylvi tielle naurikoita.

Tuli siihen talonpoika,

tallas tikan nauriit.

1965. Haaho. HO 24 665. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Tii tii tikanpoika

Teki tiälle nauriin
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Tuli köyhä talonpoika

Söi sen tikan nauriin.

1966. Hauho. HO 24 901. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Tii tii tikanpoika

Kylvi tiälle naurista

Tuli toi köyhä talonpoika

Söi tikanpojan naurista.

1967. Pälkäne. Leander 95. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Tii tii tikan poika,

k} lvi tielle naurikoita;

tuli köyhä talonpoika,

söi tikan naurikoita.

1968. Luopioin. Vallenius 162.

15.

Aitoo. Anna Hyöki, talonemäntä.

Tii tii tikan poika

Tikka se kylvi naurikoita

Tuli paha paimenpoika

Söi sen tikan naurikoita.

Luopioin. Ks. nr. 1970.

1969. PadasJ. HO 20 121. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tii tii tikampoika

kylvi tiellen nauriit

tul' se paha palokärki

söi sen tikan nauriit.

1970. Asikk. ja Luopioin. HO 22
5. 13.

Tii, tii tikanpoika

Kylvi tielle naurikoita,

Tuli paha kerjupoika.

Söi sen tikan nauriit.

1971. Asikk. HO 1 851. 14.

Hillilä. Iita Salonen, 39 v.

Tii tii tikanpoika,

se paha sepän poika

kylvi tielle suuria nauriita.

Tuli se paha paimenpoika,

5 söi sepän nauriin.

1972. Asikk. HO 30 26. 13.

Kalkkinen. Yleinen.

Tii, tii tikanpoika

tek' se tielle nauriin.

Tuli paha talonpoika

söi sen tikan nauriin.

1973. Asikk. HO 30 UI. 13.

Kalkkinen.

Tii, tii tikanpoika

tek' se tielle nauriin.

Tul' se paha talonpoika

söi sen tikan nauriin.

1974. Asikk. HO 1 749. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Kemppi

Antintytär, 81 v.

Tii tii tikanpoika,

kylvi tielle nauriin,

tuli paha Pekan poika,

söi sen tikan nauriin.

1975. Asikk. HO 1 794. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Tii tii tikanpoika

teki tielle naurista.

Tuli se paha Pekan poika,

söi sen tikan nauriin.
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1976. Asikk. HO 1 768. 14.

Paakkola. Karoliina Huovila, 65 v.

Tii, tii tikanpoika,-

oi toi pieniä naurikoita,

tul toi köyhä talonpoika,

söi noit tikan naurikoita.

1977. Asikk. HO 1 815. 14.

Viitaila. Amanda Kiikkilä, 55 v.

Mimttannt Padasjoelta 30 vuotta

sitten.

Tii tii tikanpoika,

tikka se kylvi nauriin.

Tuli paha telkin poika,

söi sen tikan nauriin.

1978. Hollola. Hästesko 19. 06.

Nuori tyttö Alma Helenius, kuul-

lut työmies Adamssonilta. Muis-

tiinp. Elimäellä.

Kehtolaulu.

Tii tii tikanpoika

kylvi tielle nauriit.

Tuli paha talon poika:

söi tikan kaikki nauriit.

5 Tikka se itki tillitteli,

talon poika nauroi.

1979. Hollola. HO 1 925. 14.

Hatsina. Amanda Tikkala, 60 v.

Tii tii tikanpoika,

kylvi se tielle naurikoita,

tuli se talon paha poika,

söi sen köyhän nauriit,

1980. Hollola. HO 1 887. 14.

Kirkonkylä. Hilma Olander, 28 v.

Tii tii tikanpoika

tiputti tielle nannun.

Tuli paha talonpoika,

söi tikkapojan nannun.

1981. Hollola. HO 1 897. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori, n. 70 v.

Tii tii tikanpoika,

tissi tielle nauriin.

Tuli paha Pekan poika,

söi sen tikan nauriin.

1982. Hollola. HO 1 957. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Tii tii tikanpoika,

tikka teki tielle naurismaata.

Tuli paha talonpoika,

söi sen tikan naurismaata.

1983. Hollola. HO 1 969. 14.

Toivola. Rikhard Nislander, 63 v

Tii, tii tikanpoika,

tikka kylvi naurisvoita.

Voi tot köyhää talonpoikaa.

Söi ton tikan naurisvoita!

1984. Hollola. HO l 944. 14.

Untila. Anna Sofia Annantytär,

79 V.

Tii, tii t//kanpoikaa!

teki se tielle nauriit.

Tuli toi hassu talonpoika,

söi sen vaivasen nauriit.

1985. Hollola. HO 1 917. 14.

Uskila. Jooseppi Hannula, 87 v.

Tii, tii tikan poika,

kylvi se tielle naurista.

Tuli hullu talonpoika,

söi sen tikan naurista.
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1986. Orimatt. Hästesko 21. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Kehtolaulu.

Tii tii tikanpoika

teki tielle naurismaasa.

Tuli talon paha poika:

söi tikan kaikki nauriit.

1987. Iitti. Hilden 40. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Tii, tii, tikanpoika,

Tee' tielle naurist',

Tuli tuhma talonpoika,

Söi tikan nauriin,

5 Tikka rupes itkemään.

Talonpoika nauramaan.

1988. Hartola. Öfverling 227. 90.

Kirkkola.

Tii tii tikan poika

teki tielle nauriin.

Tuli paha talon poika

söi sen tikan nauriin.

Hartola. Ks. nr. 1946.

1989. Luhanka. Halonen H. 24. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tii tii tikanpoika

Teki tielle nauriin

Tuli paha paimenpoika

Söi sen tikan nauriin.

5 Tikka se itki ja illutteli

Käveli tietä pitkin

Kun ei enää kuopan pohjalle

Nauriita tullut pitkin.

1990. Längelm. Tyyskä 25608.
10.

Hilma Virtanen, 13 v. Kuullut

40-vuot. äidiltään, joka kot. L:ltä.

Tii tii tikam poikaa

Kylvi tiälle nauriin

Tuli paha paimem poika

Söi sen tikan nauriin.

1991. Kaorehv. HO 15 85. 13.

Joensuu. »Särkän Petteri" (Petteri

Lindholm), n. 70 v.

Tii tii tikam_poika

Teki tielle"^nauriin,

Tuli pieni paimem_poika,

Söi sen tikan nauriin.

1992. Kuorehv. HO 15 86. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

Tii tii tikam^poika

Teki tielle"^nauriin,

Tuli paha paimem_poika,

Söi sen tikan nauriin.

1993. Kaorehv. HO 15 87. 13.

Lahdenkylä. K. Mäkelä.

Tii tii tikam^poika

Teki tielle"^nauriin,

Tuli köyhä talompoika.

Söi sen tikan nauriin.

1994. Jämsä. Nieminen V. 67.

15.

Tii, tii tikan poika

teki tiellen nauriin,

tuli köyhä talon poika

söi sen tikan nauriin.

5 Tikka itki iltakauden

itsensä kirjavaksi.

1995. Jämsä. HO 26 9.

Fredrika Majorin, 75 v.

13.
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Tii, tii tikanpoika

Teki tielle nauriin

Tuli köyhä paimenpoika

Söi sen tikan nauriin.

1996. Korpit. Kotikoski 14. 08.

Tii tii tikan poika

Teki tielle nauriin.

Tuli paha paimen poika

Söi sen tikan nauriin.

1997. Korpit. Kotikoski 472. 09.

Tii tii tikan poika,

Teki tielle nauriin;

Tuli paha paimenpoika,

Söi sen tikan nauriin.

5 Tikanpoika itki/

Paimenpoika nauroi.

Korpit. Ks. nr. 1956.

Toussun, toussun touruntamma.

1998. Somern. Viherv. 749. 10.

Härjänoja. Manda Heinonen, 40 v.

Lapsia toussuttaessa sanottiin:

Toussun toussun

Tourun tamma,

ei se kynnä, eikä kanna,

eikä imetä varsojas.

1999. Somern. Viherv. 750. 10.

Jakkula. Aduniika, 83 v.

Toussun toussun

Tourun tamma,

ei se kynnä,

eikä kanna,

5 eikä varsojaka kanna.

2000. Somero. HO 31 40. 13.

Kultela. Maijasiiina Kulmala, 67 v.

Ks. nr. 1625.

Lapsia toussutettiin jalkain päällä

ja sanottiin

:

„Toussun toussun tourun-

tamma,

Ei se kynnä, eikä kanna,

Eikä varsas immee anna."

2001. Somero. HO 31 106. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Tou tou toukootammaa,

Ei se kynnä, ei se kanna.

Ei se lapselle tissii anna.

2002. Somero. HO 31 77. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tuusentammaa.

Ei se kynnä, eikä se kanna,

Eikä se varsal tissii anna.

2003. Jokioin. HO 16 54. 13,

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

Toussun, toussun vanha tam-

ma
Ei se kynnä eikä se kanna

Eikä se varsojakaan anna.

2004. Tammela. HO 31 260. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Lapsia toussuttaissa sanottiin:

Tou tou Tourun tamma.

Ei se kynnä, eikä kanna.

Eikä varsaas immee anna.

1997. 1 Ainoasti 2 viime säettä on uutta joita en ole ennen kuullut. Ker. lis,
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2005. Tammela. Viherv. 345. 09.

Järvenpää. Juho Vuorio, 40 v.

Muistiinp . Forssassa

.

Lapsia toussuttaessa on Tammelassa

sanottu:

„Toussun toussun,

toussun tamma,

ei se kynnä,

eikä kanna,

5 eikä varsalle

mammia anna."

2006. Tammela. Aaltonen 207. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Toussun, toussun tourun tam-

maa,

ei se kynnä, eikä kanna,

eikä imetä varsojansa.

2007. Tammela. Viherv. 343. 09.

Mustialan lääni. Karoliina Uggel-

dahl, 70 V. Muistiinp. Järven-

pään kylässä.

Kehtolaulu.

„Tou, tou, Toussun tamma,

ei se kynnä, eikä kanna,

eikä varsan poikia anna."

2008. Sääksm. HO 24 846. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika", 85 v.

Toussuu toussutammaa

Eikä se kynnä eikä se kanna

Eikä se imetä varsojansa.

2009. Tyrväntö. HO 24 760. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Toussun toussun toukotamma

Ei se kynnä eikä kanna

FJkä imetä varsojaan.

2010. Tyrväntö. HO 24 798. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Toussun toussun toukotam-

ma
Ei se kynnä eikä kanna

Eikä imetä varsojansa.

2011. Hattula. HO 24 251. 13.

Lahdenperä, metsäk. Aleksandra

Lahtinen, 28 v.

Toussun toussun Tourun

tamma
Eikä se kynnä, eikä se kanna

Eikä sen varsolla ajeta.

2012. Vanaja. HO 24 1014a. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Toussun toussun touruntam-

ma
Ei se kynnä eikä kanna

Eikä imetä varsojaans.

2013. Loppi. HO 1 138. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Toussun toussun tamma,

ei se kynnä, ei se kanna,

eikä se lapsille tissiä anna.

2014. Loppi. HO I 42. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Tou tou tourontamma,

ei se kynnä, eikä kanna,

eikä varsalle tissiä anna.

2015. Haasj. HO 10 16. 14.

M. Parmo, synt. 1865.

Tuu tuu tuomarin tamma
eikä se kynnä eikä se kanna,

eikä se imetä varsojansa.
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2016. Hausj. HO 27 31. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Fyi, fyi tuomarin tamma

2017. Hausj. HO 1 301. 14.

Vantaa. Eeva Gajander, 70 v.

Tuu tuu tuutarin tammaa,

ei se kynnä, ei se kanna .

eikä se imetä lapsiansa.

2018. Kärkölä. HO 1 981. 14.

Koukunmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Tuu tuu Turun tamma!

ei se kynnä, eikä kanna,

eikä imetä lapsiansa.

2019. Lammi. HO 9 19. 14.

Lyyti Jokela. Kuullut n. v. 1895.

Miiistiinp. Hauholla.

(Lapsi ratsastaa äidin polvella)

Ptruu, ptruu Turun tamma,

Ei se kynnä eikä kanna.

Ei se imetä varsojansa,

Eikä syö kaurojansa.

2020. Tuulos. HO 1 577. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Muuttanut 10 v. sitten Hauholta.

Tuu tuu Turun tamma,

ei se kynnä, ei se kanna

eikä se imetä varsojansa.

2021. Hauho. HO 24 690. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Toussun toussun tourun-

tamma
Ei se kynnä, ei se kanna

Eikä imetä varsojans'.

2022. Hauho. HO 24 902. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Toussun toussun touruntam-

maa
Ei toi kynnä, ei toi kanna

Eikä imetä varsojaan.

2023. Hauho. HO 29 37. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v..

synt. Tuuloksessa.

Toussun toussun Tourun

tammaa,

ei se kynnä, ei se kanna,

eikä se imetä varsojansa,

huru, huru hummalla

5 ajaa muori mustan kirjavalla

vaari vanhan aikosella.

2024. Hauho. HO 24 496. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Toussun toussun tourun tam-

maa
Ei se kynnä eikä kanna

Eikä imetä varsojansa.

2025. Hauho. HO 24 582. 13,

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Toussun toussun Tourun

tammaa
Eikä se kynnä eikä se kanna

Eikä se imetä varsojaan.

2026. Hauho. HO 24 642. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Toussun toussun touruntam-

maa
Eikä se kynnä, eikä se kanna

Eikä se ruaki varsojaan.

2027. Pälkäne. Leander 80. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v,

Muistiinp. Hauholla.



408 Kehtolauluja.

Toussun toussun Tourun

tamma,

ei se kynnä, ei se kanna,

eikä imetä varsojansa.

Luopioin. Ks. nr. 2028.

2028. Asikk. ja Luopioin. HO 22
88. 13.

Toussun, toussun toukotam-

ma,

Eikä se kynnä, eikä se kanna,

Eikä se imetä varsojaan.

2029. Asikk. HO 30 22. 13.

Kalkkinen. Yleinen.

Toussun, toussun toukotam-

ma,

eikä se kynnä, eikä se kanna,

eikä se imetä varsojansa.

2030. Asikk. HO 4 57. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen,

80 V.

Hyi hyi tuomarin tamma,

ei se kynnä eikä kanna,

eikä imetä varsojaankaan.

2031. Holiota. HO 1 909. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, 12 v.

Tuu, tuu Turun tamma,

ei se kynnä, ei se kanna,

eikä se varsojens imeä anna.

2032. Orimatt. Salminen T. 1. 04.

M. Salminen.

Tuutilaulu.

Tuu, tuu tuuterin tamma.

Eikä se kynnä, eikä se kanna.

Eikä se imetä varsojansa.

2033. Heinola. Koskenjaakko 20.

09.

Toussun, toussun, touko-

tamma,

eikä se \ u^^^^^ eikä se kanna,

eikä se imetä varsojansa.

2034. Heinola. Kekkonen 29. 13.

Toussun, toussun touko-

tamma,

eikä se kynnä eikä kanna

eikä se imetä varsojansa.

2035. Längelm. Ekman E. A. 205.

91.

Pryi pryi^ tuamarin tamma,

ei se kynnä eikä kanna,

eikä imetä varsojansa,

pryi pryi j. n. e.

2036. Kuorehv. HO 15 71. 13.

Lahdenkylä. Kalle Mäkelä, 43 v.

Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu.

^'jiuu, ^^\x\x Turun tamma

jok' ei kynnä, eikä kanna,

eikä imetä varsojaan.

2037. KorpiL Kotikoski 16. 08.

Tuu tuu Turun tamma
Eikä se kynnä eikä kanna

Eikä se vedä vakojansa

Eikä se imetä varsojansa.

2033. ^ pr on merkkinä labiaaliselle täryäänelle. Ker. sei.
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Tuudin lastani nul^kumaan, että

se kasvaa suureksi.

2038. HausJ. HO 1 309. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Aa aa mamman piikaa,

että se kasvais suureks,

menis sitten lampaisiin,

ja laulais kiven juures.

2039. Lammi. HO 1 647. 14.

Kirkonkylä. Leena Huostila, 89 v.

Itte tuulin pikkupoikaa,

että se kasvaa suureks,

sitte se menee pirje karjaan

ja istuu kuusen juures.

2040. Hauho. Leander 41. 13.

Leena Olenius, 79 v.

Heijaa houvaa pikkusta lasta,

että kasvaa suureksi.

Sitte se menee lampaisiin

ja istuu kiven juureen.

2041. Luopioin. HO 22 22. 13.

Taava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V.

Hussan pippaa pikkusta lasta

Että se kasvaa suureks',

Sitten se menee lampaisiin

Ja istuu kiven juureen.

2042. Padasj. HO 20 123. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tuulin tuulin pientä likkaa

että se kasvaa suureks

sitte se menee lampaisiin

ja istuu kivej juures.

2043. Asikk. Kantele 244. 13.

Kaarin Lehtinen.

Minä se tuuvin lasta

Että se kasvaa suureksi

Sitte se menee karjan pai-

meneks

Huijaa kuusen juuret.

2044. Asikk. HO 30 30. 13.

Kalkkinen. Hulda Brun, 50 v.

Tuulin, tuulin pientä lasta,

että se kasvaa suureks',

että se piäsee pirrin karjaa,

istuu kuusen juuress'.

2045. Iitti. HO 4 224. 14.

Kirkonkylä. Honnin Sohvi, 59 v.

Heijaa lullaa pientä tyttöö,

että se kasvaa suureks,

siit se menee lampahia karjah,

istuu kuusen juures.

2046. littL HO 32 18. 14-15.

Perheniemi.

Tuutulauluja.

Tuuin lasta nukkumaan
Että kasvais suureks'

Sitten menee lampaita kar-

jaan

Istuu kuusen juurel'

5 Kuusen oksat kumartaa

Ja havut päätä harjaa

Tuutii lapsen nukkumahan

Ajaa karjan tarhaan.

2047. Heinola. HO 30 151. 13.

Miina Tuominen, 60 v.

Tuulin lasta nukkumaan,

että se kasvaa suureks'.
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Kasvaa lammaspaimeneks'

ja istuu kuusen juuress'.

2048. Sysmä. HO 30 108. 13.

Karilanmaa. Helmi Nuuttila, 33 v.

Tuulin lastani nukkumaa,

että se kasvaa suureks',

pääsee karjanpaimeneks',

istuu kuusen juuress'.

2049. Hartola. Öfverling 223. 90.

Kirkkola.

Minä souvan pientä lastan

että se kasvaa suureks

Sitten pääsee paimeneks

ja polttaa pajun juuret.

2050. Hartola. HO 4 152. 14.

Vaivaistalo. Pietari Torniainen,

75 V.

Minä tuuin pientä lasta,

että se kasvoa suureks,

sitte kun se tulee paimeneks,

niin se polttoa pajun juuret.

2051. Jousa. Lilius 124. 88.

Tuusheijaa lasta,

että se kasvaa suureksi,

Sit se menee paimeneen

Polttaa pajun juuretki.

Jousa. Ks. nr. 1924.

2052. Luhanka. Halonen H. 15. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Minä souvan pikkusta lasta

Että se kasvaa suureksi

Sitten se mänee lammaskar-

. jaan

Polttaa ne pajun juuret.

Tuudin, tuudin tussarin lasta.

2053. Hartola. HO 1 1 293. 15.

Amalia Heinonen.

Tuuvin tuuvin tussarin lasta.

Äkäpirkon ämmän lasta.

Tussar on isä, tussar on äite

Tussari tulkoon tyttärestä.

2054. Hartola. Öfverling 370. 92.

Ruskeala. Eva Karhu, 67 v.

Anopin laulu, miniän lasta tuu-

tiessa.

Tuuvi tuuvi, tussa lasta,

näsä kiekän kuokan lasta,

äkä säkin ämmän lasta,

sen vihasen miniän lasta.

2055. Hartola. HO 4 158. 14.

Vaivaistalo. Oatam. Kiil, 53 v.

Tuu tuu tussarin lasta,

äkäpirkon ämmän lasta,

tussar' on isäs, tussar' on äi-

tes,

tussar' tulkoon sinustakii.

Tuuti lullaa lasta, kissa tuli

vastaan.

2056. Tammela. Aaltonen 36. 12.

Tuuti, tuuti lasta,

kissa tuli vastaan.

Kissa hyppäs kiikun päälle,

kiikutteli lasta.

2057. Tammela. HO 31 308. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Kehtolaulu.

Aa aa asta

Kissa tuli vastaan.

Kissa tuli kiikun päälle,

Kiikuttipa lasta.
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2058. Loppi. HO 1 155. 14.

Piipala. Hilda Sahlstedt, 40 v.

Tuutima tullaa lasta,

kissa se tulee vastaan,

kissa se hyppää kiikun päälle,

kiikuttelee lasta.

2059. Loppi. HO 1 75. 14.

Räyskäin. Alina Stenholm, 33 v.

Aa lullaa, kissa istu kistun

päällä,

kiikutteli lasta.

2060. LoppL HO 1 100. 14

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Tuutii tuutii lasta,

kissa tuli vastaan.

Kissa hyppäs kehron päälle,

kiikutteli lasta.

2061. Hausj. Mikkola E. 84. 11.

Kissa istu kiikun päällä

kiikutteli lasta,

muija tuli vastaan,

keppi käless', kontti seläss'

5 kiikutteleen lasta.

2062. Haasj. HO 27 4. 13.

Ridasjärvi. Kerääjä kuullut nuori-

son laulavan.

Aa lullaa lasta,

kissa tuli vastaan

Kissa hyppäs kiikun päälle

Kiikutteli lasta.

2063. Hauho. HO 29 8. 13.

Eteläinen. Miina Lehtonen, synt.

1861 Lammin Kaitalan kylän

Appolassa.

Aa lullaan lasta,

kissa tuli vastaan,

kissa hyppäs kiikulle

ja kiikutteli lasta.

2064. Asikk. HO 30 141. 13.

Kalkkinen. Nykyään yleinen.

Aa, lullaa lasta,

kissa tuli vastaa, —
kissa hyppäs' kiikun piälle, —
kiikutteli lasta.

2065. Asikk. HO 1 812. 14.

Viitalla. Hilja Kiikkilä, 29 v.

Tuutu, tuutu lasta,

kissa tuli vastaan,

kissa hyppäs kiikun päälle,

kiikutteli lasta.

2066. Orimatt. Havdm 11. 13.

Heija, tuudi lasta

kissa tuli vastaan

kissa hyppäs kiukaan päälle

kiikutteli lasta.

2067. Heinola. HO U 276. 13.

Amalia Heinonen.

Tuuti lullaa lasta.

Kissa tuli vastaan,

Kissa istuu kiikun päällä

Tuuittelee lasta.

2068. Kiiorehv. HO JS 78. 13.

Vedenpää. Otto Vedenpää, n.

35-40 V.

Kehtolaulu.

Aa tuuti lasta.

Kissa tuli vastaan.

Kissa hyppäs kiikum^päälle.

Kiikutteli lasta.

Jämsä. Ks. nr. 2069.
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2069. Korpil. tai Jämsä. HO 12
55. 15.

Tuutilullaa lasta,

Kissa tuli vastaan,

Kissa hyppäs kiikun päälle

Kiikutteli lasta.

Tuuti lullaa lasta, muori (vaari)

tuli vastaan.

2070. Somero. Tamminen V. 8.

13.

Vilhelmiina Fonsell, synt. 1850.

Muistiinp. Salossa.

Aa lulla lasta

Muori kommer vasta

Muori istu kistun pääl

Kiikuttaapi lasta.

2071. Somero. HO 31 15. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Ks. nr. 1625.

Kehtol[aulu]

.

Tuuti lullaa lasta,

Vasteri tuli vastaan.

Anto lapselle juustonkakun,

Silkkijakun,

5 Kultaset rihmat päällä.

2072. Somero. HO 31 7. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Aa lullaa lasta,

Mennään pappaa vastaan.

Pappa tua sukat kenkät,

Kultasoljet päälä.

2073. Ypäjä. HO 25 12.

Kerääjän äiti.

Kehtolaulu.

Aa lulla lasta

Vaari tuli vastaan

15.

Pitkän sillan päästä

Papuja pohtamasta

5 Nisuja survomasta.

Toi lapselle juuston, kakun,

Verkajakun,

Punaiset sukat, silkkikengät,

Hoppeesoljet kengän päällä

10 Haista harakan paska.

2074. Jokioin. HO 16 56. 13.

Jänhijoki. Emma Nikula, 50 v.

Aa lulla lasta,

muori kommer vasta

Ison pitkän sillan päässä

Istuu kirstun päällä

5 Kehrää silkkilankaa, kutoo

lapselle

punaset sukat, keltaset ken-

gät.

Kultasoljet kengän päällä.

2075. Jokioin. HO 31 551. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Aa luUaal^lasta,

Muari kommer vastaan,

Muari istu kistun päällä,

Keri lankaa lastun päälle.

5 Vaari meni Saksaan,

Tua siältä lapselle

Punaset sukat,

Keltaset kenkät,

Silkkirihmat päälle.

2076. Tammela. HO 31 325. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.
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Kehtolaulu.

Aa lullan lasta,

Muari tullee vastaan

Turruun uulen sillan

Kiikuttellee lasta.

2077. Tammela. Aaltonen 171.

13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Heijaa (heijan) lullaa lasta,

Vappu tuli vastaan

pitkän sillan päästä,

nisuja kylvämästä.

2078. Akaa. Salo 223. 13.

Tuuti lulla lasta

Muari tuli vastaan

Keppi käressä

Pussi seläässä

5 Tuli noutaan lasta.

2079. Loppi HO 1 215. N.
Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Kiikun kiikun lasta,

vaari kommer vastaan,

muari istu kistun päällä,

keri lankaa lastun päälle

5 ja kiikutteli lasta.

2080. Loppi. HO I 43. 14,

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Aaka tuuti lasta,

vaari tuli vastaan.

Muori istu kistun päällä,

kiikutteli lasta.

•

2081. Kärkölä. HO 1 999. 14.

Hähkäniemi. Amanda Johansson,

70 V.

Aa lullaa lasta,

vaari tuli vastaan

pussi seläs,

keppi käles,

5 tallukat jalas tassaa.

2082. Koski. HO 1 725. 14.

Etola. Sofia Ruoppila, 64 v.

Tuuti lullaa lasta,

vaari tuli vastaan

pussi seläs, keppi käles,

tallukaiset tassaa.

2083. Lammi. Rytkönen 1709. 95.

T. Valden. 40 v. Muistiinp. Sippo-

lan Hirv. k.

Lasten laulu.

Muori istu kirstun päällä,

Keri lankaa lastun päälle

Sitte meni Ruottii,

Toi sieltä silkkisukat,

5 Puu korkko kengät,

Ruusatun kukkaron

Paikatun lakkarin

Silkkinöyrit päälle.

2084. Tuulos. HO 1 594. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Tuuta lullaa lasta,

muari tuli vastaan

keppi käles ja säkki seläs

ja piänet tallukat jalas.

2085. Pälkäne. HO 9 5. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut lapsena vanhem-

miltaan. Muistiinp. Hauholla.

Aa, aa, vinker vaa,

Kukas lasta nytkyttää.
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Muori se kehrää,

Vaari se makaa,

Poik' on pi[t]källä matkalla.

2086. Asikk. Kantele 246.

Kaarin Lehtinen.

Aa lullaa lasta

Mummo tuli vastaan

Pitkä keppi käissä

Pitkät tallukat jalassa.

13.

13.2087. Asikk. HO 22 4.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Aa lulla lasta,

Vinkerpori vasta.

Muori istu' kistun päällä,

Keri lankaa lastan päälle.

.-> Muori meni Turkuun

Nukku' Turun tunkiolle;

Sika suuta, koira kättä,

Pieni penikka p-e-luuta.

(Viimenen sana laulettiin aina meil-

le lapsille: „nenänpäätä".)

2088. Asikk. HO I 835. 14.

Hillilä. Adolfina Hamberg, 50 v.

Tuuti tuuti lasta,

muori tuli vastaan

keppi kädes, kontti seläs,

tallukaiset tassaa.

2089. Asikk. HO 30 90. 13.

Kalkkinen. Kertoja 60-vuotias.

Tussa lulla lasta

vinkerpori vastaa.

Äiti nukku rinta rikki,

lapsi kuoli nälkää.

2090. Asikk. Vanamo 5. 14.

Kalkkinen. . Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Hussan tuutaa lasta

viisin kommer vasta.

Sukka hukku, kenkä katos'

ja muori se piiskas' lasta.

2091. Asikk. Vanamo 11. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Heijan tuutii lasta

muori se tuli vastaan

keppi käless' kontti seläss'

pitkät tallukat jalassa.

2092. Asikk. HO 1 873. 14.

Kirkonkylä. Eriika Sevon. 69 v.

Tuut lullaa, vaari kommer
vastaan,

äiti nukku, tissi rikki,

lapsi kuoli nälkään.

2093. Asikk. HO 1 775. 14.

Paakkola. Hilma Kekoniemi, 38 v.

Aa lullaa lasta,

vaari tulee vastaan

pussi olal,

keppi käres,

5 pitkät tallukat jalas.

Asikk. Ks. nr. 1679.

2094. Hollola. HO 1 913. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, 12 v.

Muori se istuu kistun päällä,

kerii lankaa lastun päälle.

2095. Hollola. HO 1 961. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Aa lullaa lasta,

vaari tuli vastaan

keppi käles, kontti seläs,

tuohikaiset tassaa.
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2096. Hollola. HO I 951. 14.

Un tila. Hilma Hannula, 43 v.

Tuulin tuulin lasta,

muori tuli vastaan

pussi seläs, keppi käles,

tallukaiset tassaa.

2097. Oritnatt. Salminen T. 3. 04.

Af. Salminen.

Heijaa tuutii lasta

Muari tuli vastaa

Muari istu pussin päällä

Hussutteli lasta.

2098. Orimatt. Salminen T. 4. 04.

M. Salminen.

Heijaa tuutii lasta

Muari tuli vastaa

Pussi seläs, keppi käres

Tallukkaiset tassaa.

2099. Orimatt. Harden 8. 13.

Heijaa, tuuti lasta

muori tuli vastaan

keppi käress'

pussi seläss'

5 tallukkaiset tassaa.

2100. Heinola. Kekkonen 30. 13.

Aa, aa lullaa lasta

vaari tuli vastaa

keppi käles, pussi seläs,

tallukat ne tassaa. —

2101. Hartola. Öfverling353.91.
Kirkkola. Anna Penedihtan tytär,

19 V.

Tuut lulla lasta

vinker poria vasta

äidi nukku rinta rikki

muori piiskas lasta.

2102. Hartola. Viherv. 4007. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Kehtolaulu.

Aa lullaa lasta,

Vinkerpori vasta.

Sukka hukkui,

Kenkä katos,

5 Muari piiskas lasta.

2103. Luhanka Halonen H. 17. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Tuu lullaa lasta

Vaari kommer vastaa

Sukka hukku, kenkä katos

Muori piiskas lasta.

2104. Kuorehv. HO 15 52. 13.

Hallinpenkki. Olga Mattila. Kuul-

lut Kukkasen Maijastiinalta sa-

massa kylässä n. 25 v. sitten.

Kehtolaulu.

Aa lullaa lasta

Mummu se tulee vastaan

Mummu istuu kistum^päälle

Kerii lar^kaa lastum^päälle

ö Mummu se menee Ruottiin

Tuo sieltä ruusaturi^kukka-

ron

ja paikatul^lakkarin

ja kultanen nyöri siinä om^
päällä.

2105. Kuorehv. HO 15 45. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

Kehtolaulu.

Aaa, kiiku lasta,

Vaari kommer vasta.
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Mamma nukkuu sinisil'mä,

Täti hoivii lasta.

2106. Kuorehv. HO 15 54. 14.

Lahdenkylä. Hanna Apilas. Kuul-

lut Kuorehvedellä 1870-luvun alus-

sa Pykälistön Riikalta Jämsästä.

Kehtolaulu.

Muori istuu kistum^päällä

Kerrii latokaa lastum^päälle

Muori mennee issooT]_kyl-

lään

Vaari tullee vastaan

5 Muori kyssyy vaarilta:

„Mitä issoo-n^^kyllääTj^kuu-

luu."

2107. Jämsä. HO 12 90. 15.

Karisalmen setä.

Tuuti lullaa lasta,

Vaari kommer vastaan,

Sinisukka kapukenkä,

Muori piiskas lasta.

2108. Jämsä. HO 12 93. 15.

Miina Heiluta.

Tuutilullaa lasta,

Vakkeri komme vasta.

Tiilisukka pasukenkä,

Muori piiskas lasta.

Jämsä. Ks. nr. 2106.

2109. Korpil. Kotikoski 671. 09.

Tuuti lullaa lasta,

Lapsen kummi vastaa.

Sinisukka napukenkä,

Muori piiskaa lasta.

2110. Korpil. Kotikoski 676. 09.

Muori istu kistun päälle,

Keri lankaa lastun päälle.

Vaari meni Turkuun,

Toi sieltä silkkisukat,

5 Napukenkät,

Pumsatut, ruusatut,

Paikatun taskun kans.

2111. Korpil. Kantele 269. 13.

Bertha Cantell. Kuullut n. 40 vuotta

sitte.

Aa lulla lasta

Tuli ukko vastaa

Sukka hukku

Kenkä katos

5 Muori piiskas lasta.

2112. [Korpil.] HO 12 96. 15.

Tuutilullaa lasta.

Lapsen kummi vastaa.

Silkkisukka napukenkä,

Muori piiskaa lasta.

Tuu, tuu, tuomenkukka.

2113. Heinola. Kekkonen 27. 13.

Tuulin tukkaa niitynnukkaa,

eikä se tielä äiterukka,

missä sen poika kulkee.

2114. Hartola. HO 11 292. 14.

Amalia Heinonen.

Tui tui tuomen kukka,

Eipä tieä mamma rukka.

Missä lapsi laulelee.

Tuolla mehtän korvessa,

ö Marjoja sen helmassa.

Tai:

Rinkilärenksu helmassa.
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2115. Jousa. HO 4 188. 14.

Vaivaistalo. Maija Stiina Mikon-

tytär, 64 V.

Tuu tuu tuomenkukka,

eipä tiiä äiti rukka,

missä lapsi laulelee.

Tuu, tuu, tuutukainen, tupa

uuden uutukainen.

2116. Sääksm. HO 24 1022. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Tuu tuu tuutukainen

Tupa oli uuren uutukainen

Tupa tahto tanssia

Tanssi pelmannia

5 Pelmanni pelirahaa.

2117. Loppi. HO 1 23. 14.

Vojakkala. Amanda Siukola, 65 v.

Hei, hei heitukainen,

jos on tupa uusi, uutukainen.

Tupa tahtoo tanssia,

permanto peluria.

Loppi. Ks. nr. 1234.

Varis meni Ruotsiin.

Somern. Ks. nr. 1369.

2118. Tammela. Viherv. 399. 09.

Järvenpää. Joose Villberg, 29 v.

Kuullut 64-vuotiaalta äidiltään,

Eevastiina Villbergiltä.

„Vares meni Ruattiin

tupakkia tuamaan.

Vares istuu katon päällä,

harmaan tukin kappa päällä."

2119. Hattula. HO 24 34. 13.

Miero la. Karoliina Vento la. talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vakuvirsi.

Varis meni Ruattiin

Varis meni Ruattiin

Kammertuukinen kappa pääl-

lä.

2120. Hattula. HO 24 369. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Varis meni Ruattiin.

2121. Jämsä. Lilius 131. 88.

Turkkila. Kasper Koivisto, 8 v.

Varis menee Turkuun

Tupakkia tuomaan.

Varis istuu katon päällä,

Harmaa röijy röijyn päällä.

5 Varis istuu katon päällä

Nuuskapottu vieressänsä.

Josta veti honoonsa.

2122. KorpiL Kotikoski 809 (=
HO 12 87). 10.

Heta Toimela, torpan emäntä, n.

80 V.

Varis meni Turkuun,

Tupakkia tuomaan.

Varis istu katon päällä,

Harmaa sei'är^ nuttu päällä,

5 Nuuskapunttu vieressä,

Josta veti honnoseensa^.

2122. 1 HO 12 87:ssä: seijär. -- ^ Samoin: honoseensa.
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C. ERILAISIA KEHTOLAULUJA.
2123. Etelä-Häme. HO 34 2.

14-15.

Tii, tii, leppälintu laulaa,

Vanha ukko köykkyselkä,

Köytti verkonpaulaa.

2124. Somern. Viherv. 706. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Kehtolaulu.

Kukko tuatiin Kuurinmaalta,

Sillä oli silmät siipein alla

ja hakarenkaat hartioisa.

2125. Somero. HO 31 71. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

Kehtolaulu.

Heijaa lullaa tupakkirullaa,

Huamen täytyy äitin tulla.

2126. Somero. HO 31 72. 13.

Joensuu. Lena Hagfors, 70 v.

Kehtolaulu.

Isä lauloi lastaan

;

Aa lullaa, aa lullaa,

Taitaa äiti pian tulla.

Nuku nuku Jussi kulta,

Pian sä viat järjen multa.

2127. Somero. HO 31 102. 13.

Kiiltela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Aa lullaa möUipää, mölli-

pää,

Kiusaus kiusaus.

2128. Somero. HO 31 107. 13.

Kiiltela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Kehtolaulu.

Tuu tuu tupakkirullaa,

Koskas kirkost kotia tullaan?

Riaskavelluu keitetään,

Sokeri sualaks heitetään,

5 Pannukakkuu paistetaan,

Syrjäst ensin maistetaan.

2129. Somero. HO 31 576. 13.

Kiiltela. Maifastina Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Kehtolaulu.

Kukko istu omenapuus,

Laulo kaunista lauluu.

Se kon ei tottele mammaa
ja pappaa.

Niin saa maistaa vittaa.

2130. Somero. HO 31 92. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Iso varvas ja kantapää

Ja taas molemmat jalaat.

Tule meille tullesansa

Sik^kon Turusta palaat.

2131. Jokioin. HO 16 2. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Möllipää ja kiusaus.

Möllipää ja kiusaus.

2132. Tammela. HO 31 609. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Sen miähen nimi oli Eljas,

Kun käveli pellolla.
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Oli pussi seljäsä,

Haki elatustansa.

2133. Tammela. HO 31 236. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kehtolaulu.^

Auvasissa annettiin

Hevosille heinätukko,

Miähille mitä kutakin.

2134. Tammela. HO 31 405. 13.

Järvenpää. Eva Villberg, 68 v.

Kehtolaulu.

Kiikun kiikun kamaraa,

Kopekan porokelloo.

Mitäs sillä kopekalla teet?

Ostan sillä kellon.

5 Mitäs sillä kellolla teet?

Pannaan humman kaulaan.

Mitäs humma sillä tekkee?

Viä laitumelle.

2135. Tammela. Lindqvist 161.

87.

Kaukijärven Laukoniemi. Talon

vanha muori, 72 v.

Tuutin tuutin lasta

lepäele maija

Levon lainaja leppyinen

Jessus sua siunatkoon,

5 Nuku nuku nukkeni

Makaa maidonjuojani

Kuin maitokin makia

Unes olkoon suloisa

Kuin kätes kiini pantu

10 Kupees vyöllä vyötetty

Niin sun Herra itseheensä

Uskon nuoralla siteli

Jumala sun itse otti

Lapseksensa liittohoon

15 Jessus vioista virutti

Pyhä henki pyhitti

Älä itke enkelin

valittele vaivaisen

Jessus kaunis kumppanis

20 Pyhät enkelit kehlossas

Nuku nuku nukkeni

Makaa maitoni juoja

Liekut[t]elen luUaas

Ainoa lintu pulmaa

25 Lullas käärin kukkasilla

Poskes peitän Liinaisella

Koskas olet kyllin saanu

Unes kaikki hyvin maannu
Herää sitten herttaseni

30 Ilman itkua porua

Palkkas on pantuna tallelle

Mamman povessa maitonen.

2136. Tammela. Aaltonen 178.13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Tallako, tallako, rupee maata,

enne[n]ku eno-Kalle tullee.

2137. Tammela, Lindqvist 162.

87.

Lehtimäki. Eräs torpin emäntä,

n. 60 V.

Kehtolaulu.

Nuku nuku piikaisen

Lepää levon ajalla

2133. ^ Säkeet 2—3 esiintyvät melkein samanlaisina muutamissa kaakkois-hämä-

läisissä (Heinolan pitäjän ja Jaalan) Tapanin virren toisinnoissa, ks. nr. 278. 280,

282-3.
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Viel on lulla kiikkumassa

Laattialla kammarissa

5 Eipä suru herättele

Mamman helmassa hyvässä

Eipä viettele valheet

Isän polvella iloisella

Mutta on myrsky ulkona

10 Pihalla tarhaan mennessä

Jo Ammulla lämmin maito

Piikani suulle sopiva

Mamma laulaa piikallenssa[!]

Ettei kuule kohinaa

15 Eikä tuuli herättäisi

Metsän kuusista kurjista.

2138. Tammela. Lindqvist 163.

87.

Lehtimäki. Eräs torpin emäntä,

n. 60 V.

Nuku viellä Piikaiseni

Viell on lepoa jälillä

Viell, on mamma laulamassa

Piikasen lullan vieressä

5 Viel on isä kattomassa

Piikasen purpura huulia

Mutt on pelto kynnettävä

Kerran mentävä kylvölle

Joll ei tunnu toisen toimi

10 Eikä renkit johdata

Oman onnesi turvassa

Kiikut sinne kiikut tänne,

Oman mammas huolen alla.

2139. Tammela. HO 31 384. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Ehtoolla on kun miakantuppi,

Aamulla on kun hautakuppi.

Tallin lallin lai.

Kas mun karvahassuttain,

5 On kun mullin otta.

2140. Tammela. HO 31 288. 13.

Porras. Kalle Forsman, Uv.
Kehtolaulu.

Itte minä likkani liikun lii-

kun liikun,

Tommosta ommaa pikkasta

pomppelipiikaa,

Aa vissan tussan

Tunili lullaa, tunili lullaa.

2141. Tammela. Mattila 6. 13.

Riihivalkama. T. Mikkola, 47 v.

Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu

:

Pikkilintu lakki päässä,

istu pajukannon päässä.

Laulaa siellä liruttelee,

tule kanssani kuikutteleen.

2142. Humppila. HO 10 42, 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Hiiri keittää puuroo

menee aitasta jauhoja tuo-

maan,

Lättää oven kiinni.

2143. Humppila. HO 31 424. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Västäräkki vääräsääri

Tanssas tallin permannolla.

2144. Humppila. HO 31 438. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen.

58 V.

Kehtolaulu.

Makkara kirisee kiukahaalla,

Minä perso penkin alla.
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2145. Humppila. HO 31 439. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Kehtolaulu.

Hiiri meni saappaaseen,

Ettei kissa löyrä.

Kissa kerran kurkisti

Ja hyppäs yli pöyrän.

2146. Sääksm. HO 20 30. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Hoisä haisä

nähikkös meiräri^Kaisä

krunu passä patinat jallässa.

2147. Hattula. Salo 490. 14.

Oskari Ulan, Uv.
Piu pau paukkaa,

Haarapussi laukkaa

Alitte kuun, ylitte maan.

Vie mua kotihin vaan.

2148. Janakk. HO 1 441. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Kyllä minä tiärän,

mihin laps viärään.

Sik^kun laps kuolee,

viärään kirkon puoleen;

5 lukkari laulaa

ja kellot pauhaa

ja pappi se lukee

ja hauran siunaa.

2149. Janakk. HO 24 1066. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Nuku nuku minun kulta lap-

siseni

Pane kauniist' maata

Piänen aviokukkaisen unetar

jo kaataa

Kehtoon pehmiä nukkumaan
5 Älä itke, pane vaan silmäs kiini

Herran nimeen.

2150. Loppi. HO 1 175. 14.

Hunsala. Juho Kantti, 78 v.

Itte piikaani tuurin luurin,

aaka lullaa vittuskaa.

2151. Loppi. HO 1 287. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Kylän karjat mettään menee,

meirän sonni mylvää.

2152. Kärkölä. HO 1 997. 14.

Hähkäniemi. Anders Johansson,

80 V.

Nuku, nuku lapsosein,

hiha se oikein ommellaan,

miahusta nurin pannaan.

(Emäntä täten neuvoi miniää neu-

lomaan )

2153. Koski, HO 1 715. 14.

Etola. Sofia Ruoppila, 64 v.

Huru huru hummallaa ajaa

ja muori se mustalla konkot-

taa.

2154. Lammi. HO 1 649. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola, 63 v.

Itte tuulin pikku lasta,

kaikista näistä on päästy.

2155. Lammi. HO 1 652. 14.

Kirkonkylä. Amanta Selin, 56 v.,

synt. Hausj. Oitissa, josta muutt,

31 V. sitten.
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Aa aa akana,

tuulin toisen kakaraa.

2156. Lammi. HO I 660. 14.

Kirkonkylä. Eeva Maija, n. 70 v-

Itte tuulin, itte laulan

itte liikutan lintuista,

ilolla tuulin lastani,

vaikka viekkaulella on tehty.

ö Miekkolassa on musta Mikki,

joka tän on tehnyt.

2157. Hauho. HO 29 9. 13.

Eteläinen. Minna Lehtonen, synt.

1861 Lammin Kaitalan kylän

Appolassa.

Liirul, liirul häntäistäni,

karhun lapset laikossa.

2158. Hauho. HO 1 673. 14.

Eteläinen. Ida Sainio, 58 v.

Heijaa, houvaa,

näiks meirän rouvaa?

Sil on hattu tuohikainen,

patinat jalassa.

2159. Hauho. HO 29 25. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Istumma lullan lailalla

ja laulan lapselleni.

Sinusta kasvatan surun päi-

viä

vanhana itselleni,

ö Mitäs sinä mamma aattelet

kun naputit lullan laitaan.

Sinustahan se suuri suru

mulle tulla taitaa.

Mene pois sinä kissin poika

K» sen lapsen lullan takaa

ittehän se lapseni lullassansa

makaa.

Nuku maata lapseni

ja paina kyynyyn silmäs

Herran hyvät enkelit

15 ne valvoo ympärilläs.

Ittehän minä lapselleni

sen nukkuvirren laulan,

paina kyynyyn silmäsi

ja nuku Herran rauhaan.

2160. Hauho. HO 24 466. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Tuu tuu tussan lullaa.

2161. Pälkäne. A/iikkola E. 734.

12.

Luikata. Serafiina Mikkola, 75 v.

Tuutulaulu.

Tii, tii Tiipurin Annaa

ekkös sinä lainaks' anna?

2162. Luopioin. HO 22 12. 13.

Eräs lapsenhoitaja.

Aa aa pakana

Meilän pojan lakana.

2163. Luopioin. Vallenius 150. 14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, 66-v. leski.

Aa aa lullaa

Turusta tullaan.

2164. PadasJ. HO 20 98. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Seliva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tule ukko uunim päältä

kiikuttamaal lastasi

että lapses rauhan saisi

kehtossansa nukkuisi.

„Enne-/] kuhtuttiin vakuu kehtoks"
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2165. Padasj. HO 20 115. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Tii tii tiail laulo

västäräkki vettä kanto

kaivostahan kaunihiista

toi lapsellej juomakipan.

2166. Aslkk. HO 22 71. 13.

Kerääjän isoäidin tavallisin tunti-

laulu.

Tirin lirin, lintu parka,

Lapset pellolle laukkaa.

2167. Aslkk. HO 22 112. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Minä laulan Lammin kie-

leir,

Veisaan, veisaan Venäjän kie-

leir.

2168. Aslkk. HO 30 41. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias

vaimo.

Paka, paka pullaa
(meera)

seks mesimellaa —

,

suolasia makosia (hamsuuk-

kaa.) —
lapsille pullaa

5 sianlihair silitetty,

kanan munall' kaunistettu.

2169. Aslkk. Vanamo 1. 14.

Kalkkinen. KansakouluoppHäiden

keräämä.

Kehtolauluja.

Tuudin lasta, tuudin pientä,

uuvutan unen rekehen

laulan lasta nukkumahan.

Uupukohon unen rekeen,

5 oma pikku pienoinen.

Kätkeköhön unonen

pienen pojan laulaen

hopeaiseen rekehen,

kultaiseen kätkyehen.

2170. Aslkk. Vanamo 6. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Heilutan, keinutan pienois-

tani

Suomen poikaa (tyttöä) oivaa.

Heilutan, keinutan pienois-

tani

vanhan päivän hoivaa.

5 Ällös sä pyrkikö pienoiseni

taivaan rannikolle.

Minä vien hellästi hentoiseni

uskoni kalliolle.

2171. Aslkk. Vanamo 7\ 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Piu, pau pampeletta

sorsa soitti kanteletta

koskessa ojan takana.

2172. Aslkk. HO 30 131. 13.

Mustjärvi.

Kiikutin, kiikutin kissan jal-

kaa

annas voita vuohen jalkaa.

2173. Aslkk. HO 4 79. 14.

Pulkkila. Olga Öholm, 51 v., synt,

Padasjoella,

2171. 1 Vrt. nr. 2181,
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Nuku nuku lapseni,

suli on uusi puku,

oman isän ostama,

oman äidin neuloma,

5 nuku, lapseni, nuku.

2174. Hollola. HO 1 907. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, 12 v.

Harakka huttua keittää,

hännällänsä hämmentää,

pyrstöllänsä pyrittää,

antaa tuolle, antaa tuolle,

tuopa jäikin ilman,

lähtee lämmintä huttua hake-

maan.

2175. Hollola. HO 1 908. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, 12 v.

Pai, pai paitaressu,

mikä sitä Villeä itkettää?

Hollola. Ks. nr. 2180.

2176. Iitti. HO 4 211. 14.

Kirkonkylä. Miina Saksa, 39 v.

Aa aa ahhahhah

lapsi kun isoksi kasvaa,

sitt se täytyy juosta sikojen

peräss

niin paljon kun se jaksaa.

2177. Iitti. Puttila 375. 90.

Saarasten kylä. Anna Puttila, 72 v.

Piu, pau pappelle.

Mitäs tekevät lapselle

Piu pau pappelle j. n. e.

2178. Iitti. Puttila 376. 90.

Saarasten kylä. Anna Puttila, 72 v.

Aa, aa, tutusein,

Heija lulla mammii.

Aa, aa tutusein j. n. e.

2179. Heinola. HO 30 132. 13.

Tui, tui Turun rilli,

osta lapselle vaskinen pilli,

jolla se laulaa lurittaa.

2180. Sysmä? HO 4 97. 14.

Yks kulkevain, 42 v., kotoisin Hol-

lolasta.

Itte tuulin lastani,

pois kaikki koirat siitä.

2181. Hartola. Reinholfn67c\ 48.

Soria foitti kantel[etta]

ve[[ilintu] v[empelettä]

kosk[essa] kiv[en] tak[ana].

2182. Hartola. Viherv. 4010. 12.

Lydia Tuomola, 25 v. Muistiinp.

Jokioisten Latovainiossa.

Kehtolaulu.

Mene pois sinä viaras haukku

Lahjan (lapsen nimi) heijan tak-

kaa;

Itteppä toi pikku Lahja

Heljässänsä makkaa.

2183. Hartola. Öfverling 352. 91.

Kirkkola. Jermo Vilein, 28 v. Kuul-

lut lapsena.

Kits, kits, kippura häntä,

huomena männään Lappeen-

rantaan.

Mitäs sinne tekemään,

syömään, juomaan,

2181. 1 Vrt. nr. 2171,
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5 hyviä päiviä pitämään,

Hiir hyppäs hipsuttel,

meren rannalla rapsuttel,

pieni kelkka perässä

pikku tyttö (poika) kelkassa.

2184. Hartola. HO 4 170. 14.

Ruskeala. Karoliina Tikan ter, 51 v.

Aa aa ankat laulaa,

ilolinnut illuttelee.

2185. Joiisa. HO 4 201. 14.

Uimaniemi. Hilla Hokkanen, 58 v.

Tuut heija lulla,

ei soa surma tulla.

2186. Joasa. HO 4 182. 14.

Vaivaistalo. Ristiina Tarkiainen,

63 V.

Älä tu pakkanen tupaan,

tääl on pieni linnunpoika.

2187. Joasa. HO 4 185. 14.

Vaivaistalo. Anna Maria Laitinen,

80 V.

Minä laulan lapsellen,

pitkän univirren,

pitemmän ja paksumman,

kun tuvan seinähirren.

2188. Kiiorehv. HO 15 48. 18.

Joensuu. Vanha-Kienalta oppinut

„Horhan-Kustu" , n. 70 v.

Kehtolaulu.

Turiti luriti, tuuti, luuti,

Hei-ko-jo-ko-jo-ko-jo-kaa,

Eipä se vielä nukkunukkaan.

2189. Kuorehv. HO 15 49. 13.

Lahdenkylä. K. H. Mäkelä, 67 v.

Kehtolaulu.

Turiti luriti, tuuti luuti

Milten, malten, kulten, kaiten

Huis koira mettään.

2190. Kuorehv. HO 15 77. 13.

Vedenpää. Otto Vedenpää, n. 35-40

V., oppinut äidiltään.

Kehtolaulu.

Keinu'^lulla, keinu'_^lulla

Pikku lapsen alla,

Ett' ois uni suloisinta

Pikku nukkuvalla.

2191. Kuorehv. HO 15 68. 13.

Vedenpää. Iida Vedenpää, n. 35-40 v.

Tuutulaulu.

Tuolla tulee pieni vieras

Varpahilla hipsuttaa,

Sinisil'mä, val^^kotukka,

Hiippahattu päässä vaan.

5 Ekkös poikaa tuota tunne.

Se on Matti veitikka.

2192. Kuorehv. HO 15 118. 13.

Yleveden kylä. Oskari Takanen,

50-60 V.

Tule^ turkka tuutuhuni.
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KETJURUNOJA.

Hiiri meni metsään ks. I^ehto-

lauluja.

Kukon ja kanan saunamatka.

2193. Ypäjä. HO 5 3. 10.

Levä. Kristiina Salonen. 60 v.

Kukko Ja kana.

Kukko ja kana meni kylpe-

mään
eikä ollu vettä.

Minä menin vettä kantamaan
— Hyvä lähde, kaunis lähde,

5 Anna mulle vettä! —
— En anna, en anna

enne[n]kos annat vihran. —
— Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta! -

10 - En anna, en anna,

ennenkos annat rihman. —
— Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma! —
— En anna, en anna,

15 ennenkos annat kengät! —
— Hyvä suutari kaunis suu-

tari

anna mulle kengät! —
— En anna, en anna,

Ennenkos annat harjaksia.

20 — Hyvä posso, kaunis posso,

anna mulle harjakset!

— En anna, en anna,

ennenkos annat maitoo —
— Hyvä lehmä, kaunis lehmä

25 anna mulle maitoo! —
— En anna, en anna,

ennenkos annat heiniä. —
Hyvä niittu, kaunis niittu,

anna mulle heiniäl

30 — En anna, en anna,

ennenkos annat viikatteen

Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate

En anna, en anna,

35 ennenkos annat rautaa —
— Minä raudan sepälle,

seppä mulle viikatteen,

minä viikatteen niitulle

niittu mulle heinät,

40 minä heinät lehmälle,
(r)

lehmä mulle maidon,

minä maidon possolle,

posso mulle harjakset,

minä harjakset suutarille,

45 suutari mulle kengät,

minä kengät neitytty ^,

neitty mulle rihman,

minä rihman lähteelle,

lähde mulle vettä,

50 Sikko'^ mä sieltä takasin tulin

2193. 1 Kirjotusvirhe, p. o. neitylle (neittylle?). — ^ Sikko — sitten kun. Ker. sei.
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Kukko oli lavolla kuolluk-

sisa,

kana oli lavon alla pyörryk-

sisä.

2194. Jokioin. Viherv. 285. 09.

Jänhijoki. Hilda Heinonen, 20 v.

„Kukko ja kana meni kylpö-

mään,

ei ollu kukolla vihtaa.

Kana meni kukolle vihtaa tek-

keen.

Kana kippas koivun luakse:

5 „hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta." —
„En minä sulle vihtaa anna,

ennenkos mulle kenkät tuat."

Kana kippas suutarin luakse:

10 „hyvä suutari, kaunis suutari,

anna mulle kenkät." —
„En minä sulle kenkiä anna,

ennenkos mulle harjaksia

tuat."

Kana kippas possun luakse:

15 »hyvä possu, kaunis possu,

anna mulle harjakset." —
„En minä sulle harjaksia anna,

ennenkos mulle maitoa tuat."

Kana kippas lehmän luakse:

20 „hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo."

„En minä sulle maitoo anna,

ennenkos mulle heiniä tuat."

Kana kippas niitylle:

•25 „hyvä niitty, kaunis niitty,

anna mulle heiniä." —
„En minä sulle heiniä anna,

ennenkos mulle vikatteen

tuat,"

Kana kippas sepälle:

•50 „hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle vikate." —
„En minä sulle vikatetta anna,

ennenkos mulle rautaa tuat."

Kana kippas rautaruukkiin:

;}5 „hyvä ruukki, kaunis ruukki,

anna mulle rautaa."

Ruukki rauran kanalle,

kana rauran sepälle.

Seppä vikatteen kanalle,

40 kana vikatteen niitylle.

Niitty heinät kanalle,

kana heinät lehmälle.

Lehmä mairon kanalle,

kana mairon possulle.

45 Possu harjakset kanalle,

kana harjakset suutarille.

Suutari kenkät kanalle,

kana kenkät koivulle."

2195. Jokioin. Viherv. 286. 09.

Latovainio. Miina Juhola, 70 v.

Kniillut lapsena äidiltään.

„Kukko ja kana meni kylpe-

mään,

kana vettä tuamaan.

Eikä kana kerriinnykkä,

kukko kuali häyryyn."

2196. Jokioin. Aaltonen 77. 13.

Minkiö. Leskivaimo Lindström, 85 v.

Kukko ja kana meni kylpe-

mään,

Kana meni vettä tuomaan.

Kana meni kaivon tykö.

— Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä.

„En minä sulle vettä anna
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ennenkun tuot vihran."

— Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta.

10 „En minä sulle vihtaa anna,

ennenkuns tuot rihman."

— Hyvä neiti, kaunis neiti,

anna mulle rihma.

„En minä sulle rihmaa anna,

15 ennenkun tuot kengät."

— Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät.

Suutari anto kengät.

Kertoja sanoi suorasanaisesti, että

kana vei kengät neidille, neiti anto

rihman j. n. e. Mutta kun kana sai

vettä ja tuli saunaan takaisin, oli

kukko pyörryksissä, silloin:

20 minä annon kauroja.

Ei hän syönyt niitä.

Minä annon ohria;

ei hän syönyt niitä.

Minä annon nisuja,

25 niitä hän nissutteli, nassut-

teli,

puolen päivää pussutteli.

2197. Jokioin. Aaltonen 143. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola, 68 v.,

kot. Kiipuita.

Kukko ja kana meni kylpö-

mään,

muttei ollukka vettä.

Kana meni vettä kantamaan.

— Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä.

„En minä sulle vettä anna,

ennenkun mulle kiulun tuot."

Kana meni kiulua hakkeen.

— Hyvä mies, kaunis mies,

10 anna mulle kiulus.

„Kyllä minä sulle kiulun an-

nan,

jos annat rihmaa."

— Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihmaa.

15 „En minä sulle rihmaa anna,

ennenko mulle lankaa an-

nat."

2198. Jokioin. Aaltonen 154. 13.

Minkiö. Vilhelm Leskensaari, 90 v.

Kukko ja kana meni kylpö-

mään,

kana meni vettä ottamaan.

Sano: „hyvä kaivo, kaunis

kaivo,

anna mulle vettä".

5 — En minä sulle vettä anna,

ennenko mulle koivusta lehren

tuot.

Kana juoksi koivun tykö.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle lehti"

!

10 — En minä sulle lehtee anna,

ennenko neitsyitä rihman tuot.

„Hyvä neitsy, kaunis neitsy,

anna mulle rihma".

„En minä sulle rihmaa anna,

15 ennenko suutarilta kengät

tuot.

Kana juoksi suutarin tykö.

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät.

— En minä sulle kenkiä anna,
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•20 ennenko siasta harjaksia tuot.

Kana juoksi sian tykö.

„Hyvä sika, kaunis sika,

anna mulle harjaksia."

— En minä suUe harjaksia

anna,

25 ennenko mulle pellolta ruk-

kiita tuot.

Kana vei rukkiit sialle,

sika anto harjaksia.

Kana vei harjakset suutarille,

suutari anto kengät.

30 Kana vei kengät neitsylle,

neitsy anto rihman.

Kana vei rihman koivulle,

koivu anto lehren.

Kana vei lehren kaivolle,

3-, kaivo anto vettä.

Kana meni takasin saunaan

ja kukko oli kuolleena kon-

tit pystysä.

2199. Tammela. HO 24 124. 13.

Maria Lindberg, itsell., leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Kuts kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Kukko kuali parveen

Kana kaivon arkulle.

2200. Tammela. HO 31 589. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisten Vau-

lamm in kylässä.

Kukko ja kana meni kylpe-

mään.

Eikä ollu saunasa vettä.

Kana juaksi lähteelle.

Sano: „hyvä lähle, kaunis

lähle,

5 Annam mulle vettä!"

„Em minä ennen vettä anna.

Ennen kos nikkarilta kiulun

tuat."

Kana juaksi nikkarille.

Sano: „hyvä nikkari, kaunis

nikkari,

10 Annam mulle kiulu!"

„Em minä ennen kiulua anna,

Ennen kos neittiltä rihmat

tuat."

Kana juaksi neittin tykö.

Sano: „hyvä neitti, kaunis

neitti,

15 Annam mulle rihmat."

„Em minä ennen rihmoja

anna.

Ennen kos suutarilta kenkät

tuat."

Kana juaksi suutarille.

Sano: „hyvä suutari, kaunis

suutari,

20 Annam mulle kenkät!"

„Em minä ennen kenkiä anna,

Ennen kos possulta harjaksia

tuat."

Kana juaksi possun tykö.

Sano: „hyvä possu, kaunis

possu

25 Annam mulle harjaksia!"

„Em minä ennen harjaksia

anna

Ennenkos pellolta jyviä tuat."

Kana juaksi pellolle.

Sano: „hyvä pelto, kaunis

pelto,

30 Annam mulle jyviä!"

„Em minä ennen jyviä anna.
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Ennenkos pihasta sontaa

tuat."

Kana juaksi pihalle.

Sano: „hyvä piha, kaunis

piha,

35 Annam mulle sontaa!"

„Em minä ennen sontaa anna,

Ennenkos mettästä hakoja

tuat."

Kana juaksi mettään.

Sano: „hyvä mettä, kaunis

mettä,

40 Annam mulle hakoja!"

„Em minä ennen hakoja anna,

Ennenkos sepältä kirveen

tuat."

Kana juaksi sepälle.

Sano: „hyvä seppä, kaunis

seppä,

45 Annam mulle kirves!"

Seppä hälle kirveen anto.

Hän kirveen mettään kanto.

Mettä hälle hakoja anto,

Hän havot pihalle kanto.

50 Piha hälle sontaa anto,

Hän sonnan pellolle kanto.

Pelto hälle jyviä anto,

Hän jyvät possulle kanto.

Possu hälle harjakset anto,

55 Hän harjakset suutarille kanto.

Suutari hälle kenkät anto.

Hän kenkät neitylle kanto.

Neitty hälle rihmat anto.

Hän rihmat nikkarille kanto.

Go Nikkari hälle kiulun anto,

Hän kiulun lähteelle kanto.

Lähle hälle vettä anto,

Hän velen saunaan kanto

Ja kukko oli kontit pystysä

kuallu

B5 Ennenkon kana velen kans

kerkis.

2201. Tammela. Mikkola E. 743.

13.

Kaukijärvi. Valfrid Heikkilä, 12 v.

Kukko Ja kana.

Kukko ja kana meni kylpöön.

Ei ollu saunassa vettä.

Kana meni hakkeen vettä.

Kaivo sano: „em minä suUe

vettä anna,

5 ennenkun renkiltä kiulun

kannat."

Renki sano: „em minä sulle

kiulua anna,

ennenkun piijalta rihmat kan-

nat."

Piika sano: „em minä sulle

rihmoja anna,

ennenkun suutarilta kenkät

kannat."

10 Suutari sano: „em minä sulle

kenkiä anna,

ennenkun sialta harjakset

kannat."

Sika sano: „em minä sulle

harjaksia anna,

ennenkun aitasta jauhok kan-

nat."

Aitta sano: „em minä sulle

jauhoja anna,

15 ennenkun riihestä jyvät kan-

nat".

Riihi sano: „em minä sulle

jyviä anna.
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ennenkun pellolta viljat kan-

nat."

Pelto sano: „em minä sulle

viljoja anna,

ennenkun navetasta lannan

kannat."

20 Navetta sano: „em minä sulle

lantaa anna,

ennenkun mettästä havot kan-

nat."

Mettä sano: „em minä sulle

hakoja anna,

ennenkun sepältä kirveen kan-

nat."

Seppä sano: „em minä sulle

kirvestä anna,
(r)

25 ennenkun Turruusta raulan

kannat."

Kana meni Turruusta rautaa

hakkeen,

seppä anto kirveen,

mettä antoi hakoja,

navetta antoi lannan j. n. e.

2202. Tammela. Aaltonen 214. 13.

Liesjärvi. Emäntä Mäkilä, 60 v.

Kuks kukko kylpemään.

Kana vettä kantamaan.

— Hyvä lähde, kaunis lähde,

anna mulle vettä.

ö „En minä sulle vettä anna,

ennenko mulle vihlan tuot."

— Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta.

„En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenkuns mulle rihmat tuot."

— Hyvä neitsy, kaunis neitsy,

anna mulle rihmat.

„En minä sulle rihmoja anna,

ennenkuns mulle kengät tuot.

15 — Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät.

„En minä sulle kenkiä anna,

ennenkuns mulle harjaksia

tuot."

— Hyvä possu, kaunis possu,

yo anna mulle harjakset.

„En minä sulle harjaksia

anna,

ennenkuns mullemaitoo tuot."

— Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo.

25 „En minä sulle maitoo anna,

ennenkuns mulle heiniä tuot."

— Hyvä heinämies, kaunis

heinämies,

anna mulle heiniä.

„En minä sulle heiniä anna,

au ennenkuns mulle viikahteen

tuot."

— Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate,

„En minä sulle viikatetta

anna,

ennenkuns mulle hiiliä tuot."

35 — Hyvä kolari, kaunis ko-

lari,

anna mulle hiiliä.

Kolari hiilet sepälle,

seppä viikatteen heinämie-

helle,

heinämies heiniä lehmälle,

40 lehmä maitoo possulle,

possu harjakset suutarille,
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suutari kengät neitsylle,

neitsy rihmat koivulle,

koivu vihlan lähteelle,

4ö Lähle vettä kanalle.

Silloin kukko jo oli kuollut

saunan parveen.

2203. Tammela. Viherv. 287. 09.

Lankaan kylä. Serafiina Viher-

vaara, 71 V. Miiistiinp. Forssassa.

Lasten laula.

„Kuks kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan:

„Hyvä lähde, kaunis lähde,

anna mulle vettä."

5 „En minä sulle vettä anna,

ennenkun tuat mulle vihdan."

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta."

„En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenkun tuat mulle rihman."

„Hyvä neitsy, kaunis neitsy,

anna mulle rihma."

„En minä sulle rihmaa anna,

ennenkun tuat mulle kenkät."

15 „Hyvä suutari, kaunis suutari,

anna mulle kenkät."

Suutari mulle kenkät antoi,

minä kenkät neitsylle.

Neitsy mulle rihman,

20 minä rihman koivulle.

Koivu mulle vihdan,

minä vihdan lähteelle.

Lähde mulle vettä,

minä veden kukolle,

25 vaan kukko oli kuallunna."

2204. Tammela. Aaltonen 30. 12.

Okslahti. Eräs 70-v. mummo.

Kehtolaulu.

Kuks' kukko kylpömään,

(Kana ja kukko meni kylpö-

mään)

eikä ollut vettä.

Kana kiipes kaivolle.

5 „Hyvä kaivo (lähde), kaunis

kaivo,

anna mulle vettä!"

— En minä sulle vettä anna,

ennenko mulle rihmat annat.

Minä juoksin neittyen tykö.

10 »Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihmat!"

— En minä sulle rihmoja

anna,

ennenko mulle rieskaa annat.

Kana meni lehmän tykö.

15 „Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle rieskaa!"

— En minä sulle rieskaa

anna,

ennenko mulle heiniä annat".

Kana meni heinämiehen tykö.

20 »Hyvä heinämies, kaunis hei-

nämies,

anna mulle heiniä!"

— En minä sulle heiniä anna,

ennenko mulle viikahteen an-

nat.

Kana meni sepän tykö.

25 „Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate!"

— En minä sulle viikatetta

anna,

ennenko mulle sysiä kannat.

Kana meni kolarin tykö.

30 „Hyvä kolari, kaunis kolari,
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anna muUe sysiä!"

— En minä sulle sysiä anna,

ennenko mulle puita kannat.

Kana otti puita syliin,

35 vei puut kolarille.

Kolari mulle sysiä anto,

minä sylet sepälle.

Seppä mulle viikahteen anto,

minä viikahteen heinämiehel-

le.

10 Heinämies mulle heiniä anto.

Minä heinät lehmälle.

Lehmä mulle rieskaa anto,

minä rieskan neittyelle.

Neitty mulle rihman anto,

45 minä rihman kaivolle.

Kukko oli kuollut.

2205. Tammela. Mikkola E. 742.

13.

Pikonkorpi. Anselm Alitalo, 13 v.

Kukko ja kana.

Kukko ja kana meni sau-

naan,

ei ollus saunassa vettä

Kana meni hakkeen vettä.

„Hyvä lähle, kaunis lähle,

5 annam mulle vettä!

En minä sulle vettä anna,

ennenkös koivusta lehlen tuat.

Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle lehti!

10 En minä sulle lehtee anna,

ennenkus sepältä kirveen tuat.

Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle kirves!

Em minä sulle kirvest anna

15 ennenkus Turruusta raulan

tuat.

28

Hyvä Turku, kaunis Turku

annam mulle rautaa!

Turku antoi raulan,

seppä antoi kirveen,

20 koivu antoi lehlen,

lähle antoi vettä.

Mutta sillävälin olin[!] kukko

kuollu häyryyn

saunan lavolla.

2206. Tammela. HO 31 203. 13.

Susikkaan kylä. Karolina Sarin,

74 V.

Kuks kukko kylpemään.

Kana vettä kantamaan.

Kana meni vihtoja hakemaan.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

5 Anna mulle vihta!"

„En minä sulle vihtaa anna,

Ennenkös kirveen tuat."

„Kana meni sepän tykö.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

10 Annam^mulle kirves!"

„Em minä sulle kirvestä anna,

Ennenkös mulle rautaa kan-

nat."

„Kana meni ruukiin.

Ruukista rautaa annettiin.

15 Kana sen kanto sepälle,

Seppä kirveen anto.

Kana kirveen koivulle.

Koivu vihlan anto.

Kana toi vihlan kukolle.

20 Mutta kukko oliki kualiaana

Saunan kylmällä kiukaalla.

2207. Humppila. HO 31 451. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.
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Kukko ja kana meni kylpe-

mään,

Eikä ollu vettä.

Kana juaksi kaakotti kaivolle.

Sano: „hyvä kaivo, kaunis

kaivo

5 Anna minulle vettä."

„En minä sinulle ennen vettä

anna,

Ennenkos tuat mulle lehren."

Kana juaksi kaakotti koivun

tykö.

Sano: »hyvä koivu, kaunis

koivu

10 Annam mulle lehti."

„Em minä sulle ennen lehtä[!]

anna,

Ennenkos tuat mulle rihman."

Kana juaksi kaakotti tytön

luakse.

Sano: »hyvä tyttö, kaunis

tyttö

In Annam mulle rihma."

„Em minä sulle ennen rih-

maa anna

Ennenkos suutarilta kenkät

kannat."

Kana juaksi kaakotti suuta-

rille.

Sano: »hyvä suutari, kaunis

suutari

20 Annam mulle kenkät."

„Em minä sulle ennen ken-

kiä anna
Ennenkos tuat mulle harjak-

set."

Kana juaksi kaakotti sian

luakse.

Sano: »Hyvä sika, kaunis

sika

25 Annam mulle harjakset."

»Em minä sulle ennen har-

jaksia anna

Ennenkos tuat mulle lapion."

Kana juaksi kaakotti sepän

luakse.

Sano: »hyvä seppä, kaunis

seppä

80 Annam mulle lapio."

„Em minä sulle ennen lapioo

anna,

Ennenkos tuat mulle sontaa."

Piahtosta minä sonnan sain.

Sepältä minä lapion sain,

35 Sialta minä harjakset sain.

Suutarilta minä kenkät sain,

Tytöltä minä rihman sain.

Koivulta minä lehren sain,

Kaivosta minä vettä sain

40 Ja kukko oli jo kuallu.

2208. Urjala. Perho 15. 07.

Kukko meni kylpöön,

Kana vettä heittään.

Kana juoksi lähteelle:

Hyvä lähde, kaunis lähde,

5 Anna mulle vettä!

En ennen vettä anna

Ennenkuin tuot lehden.

Kana juoksi koivun tykö:

Hyvä koivu, kaunis koivu,

10 Anna mulle lehti!

En ennen lehtä[!] anna,

Ennenkuin tuot rihmaa.

Kana juoksi neitin tykö:

Hyvä neiti, kaunis neiti,
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lä Anna mulle rihma.

En ennen rihmaa anna

Ennenkuin tuot pieksun.

Kana juoksi suutarille:

Hyvä suutari, kaunis suutari

•20 Anna mulle pieksu!

En ennen pieksua anna

Ennenkuin tuot harjaksia.

Kana juoksi sian tykö:

Hyvä sika, kaunis sika,

ir, Anna mulle harjaksia.

En ennen harjaksia anna

Ennenkun tuot maitoo.

Kana juoksi lehmän tykö.

Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

M) Anna mulle maitoo.

En ennen maitoo anna

Ennenkuin tuot heiniä.

Kana juoksi niitylle.

Hyvä niitty, kaunis niitty,

Anna mulle heiniä

En ennen heiniä anna

Ennenkö tuot viikatteen.

Kana juoksi sepän tykö:

Hyvä seppä kaunis seppä,

40 Anna mulle viikate!

En ennen viikatetta anna
Ennenkun tuot sysiä.

Kana juoksi kolarille

Hyvä Kolari, kaunis kolari,

Anna mulle sysiä.

Kolari sydet kanalle kanto

Seppä kanalle viikatteen anto

Kana viikatteen niitylle kanto
Niitty kanalle heinät anto

50 Kana heinät lehmälle kanto

Lehmä kanalle maidon anto

Kana maidon sialle kanto

35

4 5

Sika kanalle harjakset anto
Kana harjakset suutarille

kanto

55 Suutari pieksun kanalle anto
Kana pieksun neidille kanto
Neiti rihman kanalle anto
Kana rihman koivulle kanto
Koivu kanalle lehden anto

«o Kana lehden lähteelle kanto
Lähde kanalle vettä anto
Kana veden kukolle kanto.

Raittariitiä rallaa!

Kukko kuolleena parrun alla.

2209. Kylmäk. Kannisto 2. 04.

Kukko ja kana saunaan

meni,

ei ollut saunassa vettä.

Kana karkas kaivolle

„hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä"!

„En minä sulle v^m anna
jollet mulle kiuluja kanna".
Meni kana rengin tykö

»hyvä renki, kaunis renki

10 anna mulle kiulu"!

„En minä sulle kiulua anna
jolles mulle rihmoja kanna".

Meni kana piian tykö

„hyvä piika, kaunis piika

15 anna mulle rihmoja"!

„Emminä sulle rihmoja anna
jolles mulle kenkiä kanna".

Meni kana suutarin tykö

„hyvä suutari, kaunis suutari

20 anna mulle kengät"

!

„Emminä sulle kenkiä anna
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25

30

35

40

45

50

jolles mulle harjoja (harjak-

sia) kanna".

Meni kana possun tykö

„hyvä possu, kaunis possu

anna mulle harjoja"!

„Emminä sulle harjoja anna

jolles mulle jyviä kanna".

Meni kana riihen tykö.

„hyvä riihi, kaunis riihi

anna mulle jyviä"

!

„Emminä sulle jyviä anna

jolles mulle eloja kanna".

Meni kana pellolle

„hyvä pelto, kaunis pelto

anna mulle eloja"!

„Emminä sulle eloja anna

jolles mulle sontaa kanna".

Meni kana tarhaan

„hyvä tarha, kaunis tarha

anna mulle sontaa"

!

„Emminä sulle sontaa anna

jolles mulle hakoja kanna".

Meni kana metsään

„hyvä metsä, kaunis metsä

anna mulle hakoja"!

„Emminä sulle hakoja anna

jolles mulle kirvestä kanna".

Meni kana sepän tykö

„hyvä seppä, kaunis seppä

anna mulle kirves"

!

„Emminä sulle kirvestä anna

jolles mulle rautaa kanna".

Meni kana vuoreen,

sieltä hän rautaa sai,

Raudan kantoi sepälle,

sepältä hän kirveen sai.

Kirveen kantoi metsähän,

metsältähän hakoja sai.

Haot kantoi tarhahan,

00 tarhalta hän sontaa sai.

Sonnan kantoi pellolle,

pellolta hän eloja sai.

Elot kantoi riiheen,

riiheltä hän jyviä sai.

05 Jyvät kantoi possulle,

possulta hän harjoja sai

Harjat kantoi suutarille,

suutarilta hän kengät sai.

Kengät kantoi piialle,

70 piialta hän rihmoja sai.

Rihmat kantoi rengille,

rengiltä hän kiulun sai.

Kiulun kantoi kaivolle,

kaivolta hän vettä sai.

75 Veden kantoi saunahan.

Kukko hetkisen perästä huu-

taa:

„kuurlukkaa, kyllä minä nyt

kuolen".

2210. Kylmäk. Huttu 1. 16,

Kerääjä oppinut lapsuudessaan

Kiila. Muistiinp. Johanneksen pit.

Kukko ja kana meni kyl-

pöön.

Ei ollu saunassa vettä.

Kana karkas kaivolle:

„Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 Anna mulle vettä!"

„En minä sulle vettä anna,

Jolles mulle kiulua kanna."

Kana meni miähen tykö:

„Hyvä miäs, kaunis miäs,

10 Anna mulle kiulu!"

„En minä sulle kiulua anna,

Jolles mulle nauhoja kanna."
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Kana meni neittyen tykö:

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

15 Anna mulle nauhat!"

„En minä sulle nauhoja anna,

Jolles mulle kenkiä kanna".

Kana meni suutarin tykö:

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

20 Anna mulle kengät!"

„En minä sulle kenkiä anna,

Jolles mulle harjaksia kanna".

Kana meni possun tykö:

„Hyvä possu, kaunis possu,

25 Annas mulle harjaksia!"

„En minä sulle harjaksia

anna,

Jolles mulle jyviä kanna".

Kana meni riiheen

:

„Hyvä riihi, kaunis riihi,

30 Anna mulle jyviä!"

„En minä sulle jyviä anna,

Jolles mulle eloja kanna".

Kana meni pellolle:

„Hyvä pelto, kaunis pelto,

35 Anna mulle eloja!"

„En minä sulle eloja anna,

Jolles mulle hakoja kanna."

Kana meni mettään:

„Hyvä mettä, kaunis mettä,

40 Anna mulle hakoja!"

„En minä sulle hakoja anna,

Jolles mulle kirvestä kanna."

Kana meni sepän tykö:

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

45 Anna mulle kirves!"

„En minä sulle kirvestä anna,

Jolles mulle rautaa kanna."

Kana meni Turkuun.

50

55

60

05

70

Turusta hän rautaa sai.

Vei raudan sepälle.

Sepältä hän kirveen sai.

Vei kirveen mettään.

Mettästä hän hakoja sai,

Vei havot pellolle.

Pellolta hän eloja sai,

Vei elot riiheen.

Riihestä hän jyviä sai.

Vei jyvät possulle.

Possulta hän harjakset sai,

Vei harjakset suutarille.

Suutarilta hän kengät sai.

Vei kengät neittyelle.

Neittyeltä hän rihmat sai.

Vei rihmat miehelle.

Mieheltä hän kiulun sai,

Vei kiulun kaivolle.

Kaivolta hän vettä sai,

Vei veden saunaan.

Kukko siällä laulo:

„Kuurlukkaa! kyllä mä jokuo-

lenkin".

2211. Sääksm. HO 24 837. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki »Haa-

ran Eriika", 85 v.

Kukko meni kylpöön

Kana meni vettä noutaan

Hyvä lähre, kaunis lähre

Anna mulle vettä

2212. Kalvolla. Perho 16. 07.

Kukko ja kana meni kyl-

pöön

eik' olluk_kiulua.
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Kukko meni talom^pojaalta

hakeen kiulua.

Talom_poika sano ettem_

minä sulle anna

5 ennenkus tuat mulles_saap-

paat.

Kukko meni suutarilta ha-

keen.

Suutari sano: em_minä sulle

anna

ennenkus tuat mulleh_har-

jaksia.

Kukko meni sialta hakeen.

10 Sika sano: em_minä sulle

ennen tua

ennenkus tuat mulles_syä-

mistä.

2213. Tyrväntö. HO 24 742. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Kukko meni kylpöön

Kana vettä hakemaan

Hyvä lähre, kaunis lähre

Anna mulle vettä

-n En minä ennen vettä anna

Ennenkös mulle lehren annat

Hyvä koivu, kaunis koivu

Anna mulle lehti

En minä ennen lehtee anna

10 Ennenkös mulle rihman an-

nat

Hyvä neitsy, kaunis neitsy

Anna mulle rihma

En minä ennen rihmaa anna

Ennenkös mulle maitoo an-

nat

15 Hyvä lehmä, kaunis lehmä

Anna muHe maitoo

En minä ennen maitoo anna

Ennenks mulle heiniä annat

Hyvä niitty, kaunis niitty

•20 Anna mulle heiniä

En minä ennen heiniä anna

Ennenks mulle viikatteen an-

nat

Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna mulle viikate

•25 En minä ennen viikatetta anna

Ennenks mulle sysiä annat

Hyvä sysimiäs, kaunis sysi-

miäs

Anna mulle sysiä

Sysimiäs mulle syret

30 Minä syret sepälle

Seppä mulle viikatteen

Minä viikatteen niitylle

Niitty mulle heinät

Minä heinät lehmälle

35 Lehmä mulle maitoo

Minä mairon neitsyvelle

Neitsy mulle rihman

Minä rihman koivulle

Koivu mulle lehren

40 Minä lehren lähteheelle

Lähre mulle vettä

Minä veten kotio

Kukko kuali löylyyn.

2214. Hattula. Salo 203. 13.

Eevard Laine, 68 v.

Kuks kukko kylpöön!

„Mene, kana, vettä kantaan."

- Koree lähre, kaunis lähre,

Anna minulle vettä."

5 — En minä ennen vettä anna

Ennenkös mulle vihran tuat.
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— Koree koivu, kaunis koivu

Anna minulle vihta.

— En minä ennen vihtaa

anna

10 Ennenkös mulle rihman tuat.

— Koree neitty, kaunis neitty

Anna minulle rihma.

— En minä ennen rihmaa

anna

Ennenkös mulle kenkät tuat.

15 — Hyvä suutari, kaunis suu-

tari

Anna minulle kenkät.

— En minä ennen kenkiä

anna

Ennenkös mulle harjaksia tuat.

— Hyvä possu, kaunis possu

20 Anna minulle harjaksia.

— En minä ennen harjaksia

anna

Ennenkös mulle jyviä tuat.

— Hyvä riihimiäs, kaunis

riihimiäs

Anna minulle jyviä.

25 — En minä ennen jyviä anna

Ennenkös mulle kaakun tuat.

— Hyvä pakari, kaunis pakari,

Anna minulle kaakku.

— En minä ennen kaakkua

anna

30 Ennenkös mulle maitoo tuat.

— Hyvä lehmä, kaunis lehmä

Anna minulle maitoo.

— En minä ennen maitoo

anna

Ennenkös mulle heiniä tuat.

35 — Hyvä niitty, kaunis niitty

Anna minulle heiniä.

— En minä ennen heiniä

anna

Ennenkös mulle viikatteen

tuat.

— Hyvä seppä, kaunis seppä

40 Anna minulle viikate.

— En minä ennen viikatetta

anna

Ennenkös mulle sysiä tuat.

— Hyvä sysimiäs, kaunis

sys[i]miäs

— Anna minulle sysiä.

45 — En minä ennen sysiä anna

Ennenkös mulle puita tuat.

„Se saa siUe puita ja sitte"

:

Minä puut sysimiähelle,

Sysimiäs minulle sysiä,

50 Minä syret sepälle,

Seppä minulle viikatteen,

Minä viikatteen niitylle,

Niitty minulle heiniä.

Minä heinät lehmälle,

55 Lehmä minulle maitoo,

Minä mairon pakarille.

Pakari minulle kaakun.

Minä kaakun riihimiähelle,

Riihimiäs minulle jyviä,

150 Minä jyvät possulle.

Possu minulle harjaksia,

Minä harjakset suutarille.

Suutari minulle kenkät,

Minä kenkät neittyelle,

65 Neitty minulle rihman,

Minä rihman koivulle.

Koivu minulle vihran,

Minä vihran lähteelle,

Lähre minulle vettä,

70 Minä vesen kukolle,
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Kukko pyärty lavolle,

Kana itki katkerasti.

2215. Hattula. Salo 204. 12.

Eedvard Laine, 68 v.

Kuks kukko kylpöön!

— Mene kana vettä anta-

maan.

— Hyvä lähre, kaunis lähre,

Anna mulle vettä.

5 — En minä ennen vettä anna

Ennenkös mulle vihran tuat^

— Hyvä koivu, kaunis koivu,

Anna mulle vihta.

— En minä ennen vihtaa

anna

10 Ennenkös mulle rihman tuat.

— Hyvä neitty, kaunis neitty

Anna mulle rihma.

— En minä ennen rihmaa

anna

Ennenkös mulle kenkät tuat.

15 — Hyvä suutari, kaunis suu-

tari

Anna mulle kenkät.

— En minä ennen kenkiä

anna

Ennenkös mulle harjaksia

tuat.

— Hyvä possu, kaunis possu

20 Anna mulle harjaksia.

— En minä ennen harjaksia

anna

Ennenkös mulle jyviä tuat.

— Hyvä riihimiäs, kaunis

riihimiäs

Anna mulle jyviä.

25 — En minä ennen jyviä anna

Ennenkös mulle puita tuat.

— Hyvä mettä, kaunis mettä

Anna mulle puita.

— En minä ennen puita anna

;5o Ennenkös mulle kirveen tuat.

— Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna mulle kirves.

— En minä ennen kirvestä

anna

Ennekös mulle sysiä tuat.

;{5 (Kun sai syret nin)

Minä syret sepälle.

Seppä mulle kirveen.

Minä kirveen mettälle,

Mettä mulle puita,

40 Minä puut riihimiähelle,

Riihimiäs mulle jyviä.

Minä jyvät possulle,

Possu mulle harjaksia,

Minä harjakset suutarille,

45 Suutari mulle kenkät.

Minä kenkät neittyelle,

Neitty mulle rihman,

Minä rihman koivulle.

Koivu mulle vihran,

50 Minä vihran lähteelle,

Lähre mulle vettä,

Minä vesen kukolle.

Kukko pyärty lavolle,

Kana itki katkerasti.

2216. Hattula. HO 24 932. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Miiistiinp.

Hyrvälässä.

Kuts kukko kylpömähän

Kana vettä kantamahan

Ei ollu saunassa vihtaa
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10

15

20

30

35

40

Kana meni vihtaa hakemaan

Hyvä koivu, kaunis koivu

Anna mulle vihta

En minä sulle vihtaa anna

Ennenkös tuat vettä

Hyvä kaivo, kaunis kaivo

Anna mulle vettä

En minä sulle vettä anna

Ennenkös tuat vintin

Hyvä renki, kaunis renki

Anna mulle vintti

En minä sulle vinttiä anna

Ennenkös tuat rihmat

Hyvä piika, kaunis piika

Anna mulle rihmat

Enkä minä sulle rihmoja anna

Ennenkös tuat kenkät

Hyvä suutari, kaunis suutari

Anna mulle kenkät

En minä sinulle kenkiä anna

Ennenkös tuat harjaksia

Hyvä possu, kauuis possu

Anna mulle harjaksia

En minä sulle harjaksia anna

Ennenkös tuat ruakaa

Hyvä emäntä, kaunis emäntä

Anna mulle ruakaa

En minä sulle ruakaa anna

Ennenkös tuat jauhoja

Hyvä mylly, kaunis mylly

Anna mulle jauhoja

En minä sulle jauhoja anna

Ennenkös tuat jyviä

Hyvä riihi, kaunis riihi

Anna mulle jyviä

En minä sulle jyviä anna

Ennenkös tuat kokkosen

Hyvä pelto, kaunis pelto

45

50

Anna mulle kokkonen

En minä sulle kokkosta anna

Ennenkös tuat sontaa

Hyvä mettä, kaunis mettä

Anna mulle sontaa

En minä sulle sontaa anna

Ennenkös tuat kirveen

Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna mulle kirves

Ja seppä se mulle kirveen

anto

Minä kirveen mettälle

Mettä se mulle sontaa anto

Minä sonnan pellolle

Pelto se mulle kokkosen anto

Minä kokkosen riiheen

Riihi se mulle jyvät anto

Minä jyvät myllylle

Mylly se mulle jauhot anto

Minä jauhot emännälle

Emäntä se mulle ruvaan anto

Minä ruvaan possulle

Possu se mulle harjaksia anto

Minä harjakset suutarille

Suutari mulle kenkät anto

Minä kenkät piialle

Piika se mulle rihmat anto

Minä rihmat renkille

Renki se mulle vintin anto

Minä vintin kaivolle

Kaivo se mulle vettä anto

Minä veten koivun juurelle

Koivu se mulle vihran anto

Kukko oli aikaa kuallu kuu-

maan.

2217. Hattula. HO 24 301. 13.

Kylmälahti. Eliina Heino, 13 v.,

synt. Takavehmaalla.

()0

05

70



442 Lasten runoja ja loruja.

Kuts kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Kana juaksi lähteelle

Hyvä lähre, kaunis lähre

5 Anna mulle vettä

En minä sulle ennen vettä

anna

Ennenkös tuat lehren

Kana juaksi koivun tykö

Hyvä koivu, kaunis koivu

10 Anna mulle lehti

En minä anna sulle lehtee

Ennenkös tuat kirveen

Kana juaksi sepän tykö

Hyvä seppä, kaunis seppä

15 Anna mulle kirves

En minä anna sulle kirvestä

Ennenkös tuat rauran

Kana juaksi rautapuariin

Hyvä puari, kaunis puari

20 Anna mulle rautaa

2218. Hattula. HO 24 214. 13.

Vilhelmi Ahola, 67 v. Metsäkul-

malta.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan.

2219. Hattula. HO 24 55. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan

Hyvä kaivo, kaunis kaivo

Anna mulle vettä

5 En minä sulle vettä anna

Ennenkös tuat mulle vihran

Hyvä koivu, kaunis koivu

Anna mulle vihta

En minä sulle vihtaa anna

10 Ennenkö sinä tuat mulle veit-

ten

Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna mulle veitti

En minä sulle veistä anna

Ennenkö sinä tuat mulle rau-

taa.

15 Sen täyty mennä ruukista rautaa

hakeen, mutta siällä tuli pysäyttävä

vastaus ja kun se tuli takasin sau-

naan, nin kukko oli kuallu saunan

lavolle.

2220. Hattula. HO 24 719. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Kuts kukko kylpömään

Kana meni vettä kantamaan.

2221. Hattula. HO 24 437. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Miiistiinp. Hauholla.

Kuis kukko kylpöön

Kana vettä tuamaan.

2222. Hattula. HO 24 345. 13.

Sikala (metsäkulmalla). Selma Hei-

no, 20 V.

Kukko ja kana meni kylpö-

mään

Kukko meni vettä hakemaan

Hyppäs kaivon kannelle,

Sano: Hyvä, kaunis kaivo

5 Anna mulle vettä

En minä ennen vettä anna

Ennenkös tuat lehren

Kukko se meni koivun lua

Sano: Hyvä kaunis koivu

10 Anna mulle lehti
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En ininä ennen lehtiä anna

EnnenkÖs tuat ruahoo

Kukko se meni pellon lua

Sano: Hyvä kaunis pelto

15 Anna mulle ruahoo

En minä ennen ruahoo anna

EnnenkÖs tuat niittäjän

Kukko se meni pojaan lua:

Sano: Hyvä kaunis poika

•20 Tule ruahoo niittään

En minä ennen niittään tule

EnnenkÖs tuat kenkät

Kukko se meni suutarin tykö

Sano: Hyvä kaunis suutari

25 Laita mulle kenkät

En minä ennen kenkiä laita

EnnenkÖs tuat harjaksia

Kukko se meni possun tykö

Sano: Hyvä kaunis possu

80 Anna mulle harjaksia

En minä ennen harjasta anna

EnnenkÖs tuat maitoo

Kukko se meni lehmän tykö

Sano: Hyvä kaunis lehmä

35 Anna mulle maitoo

En minä ennen maitoo anna

EnnenkÖs tuat heiniä

Kukko se meni niitylle

Sano: Hyvä kaunis niitty

40 Anna mulle heiniä

En minä ennen heiniä anna

EnnenkÖs tuat viikatteen

Kukko se meni sepän luo

Sano: Hyvä kaunis seppä

45 Anna mulle viikate

En minä ennen viikatetta anna

EnnenkÖs tuat rautaa

Kukko se meni Turkuun

Turuusta kukko jo rautaa sai

50 Kukko se rauran sepälle kanto

Seppä se viikatteen kukolle

anto

Kukko se viikatteen niitylle

kanto

Niitty se kukolle heiniä anto

Kukko se heinät lehmälle

kanto

55 Lehmä se maitoo kukolle anto

Kukko se mairon possulle

kanto

Possu se harjakset kukolle

anto

Kukko se harjakset suutarille

kanto

Suutari kenkät kukolle anto

(UI Kukko se kenkät pojaalle kanto

Poika se ruahoja kukolle anto

Kukko se ruahot koivulle

kanto

Koivu se lehren kukolle anto

Kukko se lehren kaivolle kanto

65 Kaivo se vettä kukolle anto

Sitte jo kukko palas pitkästä

reisusta

Tipa oli kuallu sauhuun.

2223. Hattula. HO 24 196. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälässä,

Huis kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan

Kana kippas lähteelle

Hyvä lähre, kaunis lähre

5 Anna mulle vettä

En minä sulle vettä anna

JoUes tua mulle vihtaa
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Kana kippas mettään

Hyvä mettä, kaunis mettä

10 Anna mulle vihta

En minä sulle vihtaa anna

Jolles tua mulle kirvestä

Kana kippas sepän tykö

Hyvä seppä, kaunis seppä

15 Anna mulle kirves

En minä sulle kirvestä anna

Jolles tua mulle rautaa

Kana kippas Turkuun

Hyvä Turku, kaunis Turku

20 Anna mulle rautaa

En minä sulle rautaa anna

Joses tua mulle rahaa

Kana kippas mattiin

Ruattista raha Turkuun

25 Turuusta rauta sepälle

Sepältä kirves mettään

Mettästä vihta lähteelle

Lähteeltä vihta saunaan

Kana koko viikon kippas

30 Ja kukko kumminkin kuali.

2224. Hattula. HO 24 174, 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Kuks kukko kylpöön

Kana vettä kantaan.

2225. Hlinnan msr. HO 24 90.

13.

Luhtia/a. Serafia Eriksson, itselL,

leski, 85 V.. synt. Hattulassa.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä antaan

Hyvä kaivo, kaunis kaivo

Anna mulle vettä

5 En minä ennen anna

Ennenkös mulle rihmaa

Sai piialta rihmaa ja vei sen kai-

volle ja sai vettä, mutta kukko oli

jo „kuallus^saunampattaallai".

2226. Vanaja. HO 24 1003. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan.

2227. Renko. HO 24 232. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Kuts kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Kissa löylyä heittämään.

2228. Renko. HO 24 317. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä,

55 V.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan

Kana meni kaivoon.

2229. Renko. HO 24 318. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä,

55 V.

Kuts kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Kukko kuali kylpöessä

Kana vettä kantaessa.

2230. Janakk. HO 1 445. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

2225. ^ Patas, paltaan

Ker. sei.

saunan muurin reunus (vanhoissa sauhusaunoissa on).
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Kukko meni vettä nouta-

maan,

ja kun tuli takasin,

5 putos kana alas että kop-

sahti.

2231. Janakk. HO 24 1058. 13.

Virala. Ulla Kovero. 62 v.

Kuts kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan.

2232. Janakk. HO 1 429. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä lähre, kaunis lähre,

anna mulle vettä.

ä Minä annan veten kanalleni,

kana pyörty pähkinään."

— En minä sulle vettä anna,

ennenkos mulle kultarihman

tuot.

„Hyvä neitsy, kaunis neitsy,

10 anna mulle kultarihma.

Minä kultarihman lähteelle,

lähre mulle vettä,

minä' veten kanalleni,

kana pyörty pähkinään."

1-, — En minä ennen sulle vettä

anna,

ennenkos mulle kengät tuot.

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät.

Minä kengät neittyelle,

20 neitty mulle kultarihman,

minä kultarihman lähteelle,

lähre mulle vettä.

minä veten kanalleni,

kana pöyrty pähkinään".

25 — En minä ennen sulle ken-

kiä anna,

ennenkos mulle harjaksia tuot.

„Hyvä possu, kaunis possu,

anna mulle harjakset.

Minä harjakset suutarille,

30 suutari mulle kengät,

minä kengät neittyelle j. n. e.

^ u

— En minä ennen harjaksia

anna,

ennenkos mulle rapaa tuot.

„Hyvä rapuli, kaunis rapuli,

3ö anna mulle rapaa.

Minä ravan possulle,

possu mulle harjakset,

minä harjakset suutarille,

Suutari mulle kengät j. n. e.

((

40 — En minä sulle rapaa anna,

ennenkos mulle jyviä tuot.

„Hyvä riihimies, kaunis riihi-

mies,

anna mulle jyviä.

Minä jyvät rapulille,

45 rapuli mulle rapaa,

minä ravan possulle j. n. e.

((

— En minä sulle jyviä anna,

ennenkos mulle —? tuot

2233. Loppi. HO / 178. 14.

Hunsala. Miina Tuomenoja, 70 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.
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Kukko kuali sauhuun,

kana kuali höyryyn.

2234. Loppi. HO 1 272. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen. 62 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

anna mulle vettä."

ö — En minä sulle vettä anna,

ennenku mulle vihran tuot.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta"

— En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenku mulle rihmaa tuot.

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma".

— En minä sulle rihmaa anna,

ennenku mulle kengät tuot.

15 „Hyvä suutari, kaunis suu-

tari

anna mulle kengät",

— - En minä sulle kenkiä anna,

ennenku mulle harjaksia tuot.

„Hyvä possu, kaunis possu,

20 anna mulle harjakset"

— En minä sulle harjaksia

anna,

ennenku tuot mulle jyviä.

„Hyvä riihimies, kaunis r[iihi-

mies],

anna mulle jyviä."

2ö Se saa jyvät.

Jyvät minä possulle,

possu mulle harjakset,

harjakset minä suutarille.

suutari minulle kengät,

30 kengät minä neittyelle,

neitty minulle rihman,

rihman minä koivulle,

koivu minulle vihran,

vihran minä kaivolle,

33 kaivo minulle vettä,

vesen minä kukolle,

ja kuts kukko oli kuollu

pattalle. (= parveen).

2235. Loppi. HO 1 189. 14.

Läyliäinen. Matilda Peltomäki, 61 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

hiiri vihtoja hautomaan,

kissa päitä pesemään.

2236. LoppL HO 1 194. 14.

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

kana kauan vettä kanto,

kukko kuali sauhuun,

5 kana kuali höyryyn.

2237. Loppi. HO 1 219. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäettsyrjä, 23 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

kissa vihtoja hautomaan

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

5 anna mulle vihta."

.
— En minä sulle vihtaa anna,

ennenku(n) mulle rihman tuot.

„Hyvä neiti, kaunis neiti.

2237. 1 AlkusäkeiUen liittymistä itse runoon ei kertoja oikein muistanut. Ker. sei.
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anna mulle rihma".

10 — En minä sulle rihmaa anna,

ennenku(n) mulle kengät tuot

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät".

— En minä sulle kenkiä anna,

15 ennenku mulle harjaksia tuot.

„Hyvä possu, kaunis possu,

anna mulle harjaksia."

— En minä sulle harjaksia

anna,

ennenku mulle jauhoja tuot.

20 „Hyvä mylläri, kaunis myl-

läri,

anna mulle jauhoja."

— En minä sulle jauhoja anna,

ennenku mulle maitoo tuot.

„Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

25 anna mulle maitoo".

— En minä sulle maitoo anna,

ennenku mulle heiniä tuot.

„Hyvä niitty, kaunis niitty,

anna mulle heiniä."

30 — En minä sulle heiniä anna,

ennenku mulle vikahteen tuot.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle vikahre."

— En minä sulle vikahretta

anna,

35 ennenku mulle sysiä tuot.

„Hyvä sysimies, kaunis sysi-

mies,

anna mulle sysiä"

— En minä sulle sysiä anna,

ennenku mulle tervaksia tuot.

40 »Hyvä kanto, kaunis kanto,

anna mulle tervaksia".

— En minä sulle tervaksia

anna,

ennenku mulle kirveen tuot.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

45 anna mulle kirves"

Seppä mulle kirveen anto,

minä kirveen kannolle,

kanto mulle tervakset,

minä tervakset sysimiehelle,

50 sysimies mulle syret,

minä syret sepälle,

seppä mulle vikahteen,

minä vikahteen niituUe,

niittu mulle heiniä,

55 minä heinät lehmälle,

lehmä mulle mairon,

minä mairon myllärille,

mylläri mulle jauhot,

minä jauhot possulle,

öo possu mulle harjaksia,

minä harjakset suutarille,

suutari mulle kengät,

minä kengät neitille,

neiti mulle rihman,

05 minä rihman koivulle,

koivu mulle vihran.

Sillä aikaa kukko kuoli

parveen punanen lakki pää-

hän.

2238. Loppi. HO 1 261. 14.

Läyliäinen. Karoliina Nummen-
syrjä, 94 V.

Neitty meni koivun tykö.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta."

— En minä sulle vihtaa anna,

5 ennenku mulle rihman tuot.
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„Hyvä neitti, kaunis neitti,

anna mulle rihma".

— En minä sulle rihmaa anna,

ennenkus mulle kengät tuot.

10 „Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät".

— En minä sulle kenkiä anna,

ennenkus mulle harjakset tuot.

„Hyvä possu, kaunis possu,

15 anna mulle harjakset".

— En minä sulle harjaksia

anna,

ennenku mulle rukiita tuot.

„Hyvä riihimies, kaunis r[iihi-

mies]

anna mulle rukiita".

20 — En minä sulle rukiita anna,

ennenkos mulle juuston tuot.

„Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle juusto."

— En minä sulle juustoa anna,

25 ennenkos mulle heiniä tuot.

„Hyvä niittu, kaunis niittu,

anna mulle heiniä."

— En minä sulle heiniä anna,

ennenkos mulle vikatteen tuot.

30 »Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle vikate".

— En minä sulle vikatetta

anna,

ennenkos mulle syret tuot.

„Hyvä syskollari, kaunis sys-

kollari,

35 anna mulle sysiä."

Syskollari minulle syret,

syret minä sepälle,

Seppä minulle viikatteen.

viikatteen minä niitulle.

40 Niittu mulle heinät.

Heinät minä lehmälle,

lehmä mulle juuston,

juuston minä riihimiehelle,

riihimies mulle jyvät,

45 jyvät minä porsaalle,

porsas minulle harjakset,

harjakset minä suutarille,

suutari minulle kengät,

kengät minä neittyelle,

50 neitty minulle rihman,

rihman minä koivulle,

koivu minulle vihran,

vihran minä kukolle,

ja kukko oli kuollut parveen

55 punanen lakki pääs.

2239. Loppi. HO 1 145. 14.

Räyskälä. Olga Myllybacka, 41 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

Kukolla ei ollu vihtaa,

kana meni vihtaa tekeen.

5 „Hyvä koivu, kaunis koivu

anna mulle vihta."

— En minä sulle vihtaa anna,

ennenku mulle rihmat tuat.

„Hyvä neiti, kaunis neiti,

10 anna mulle rihmat."

— En minä sulle rihmoja anna,

ennenku mulle kengät tuat.

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät."

15 — En minä sulle kenkiä anna,

ennenku mulle harjaksia annat.

„Hyvä sika, kaunis sika.
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anna mulle harjaksia.

~ En minä sulle harjaksia

anna,

20 ennenku mulle rapaa tuat.

„Hyvä rykäri, kaunis rykäri,

anna mulle rapaa."

— En minä sulle rapaa anna,

ennenku mulle maitoo tuat.

25 „Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo."

— En minä sulle maitoo anna,

ennenku mulle heiniä tuat.

„Hyvä niittu, kaunis niittu,

30 anna mulle heiniä."

— En minä sulle heiniä anna,

ennenku mulle vikahteen tuat.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle vikahre."

;5r,
— En minä sulle vikahretta

anna,

ennenku mulle sysiä tuat.

„Hyvä kolari, kaunis kolari,

anna mulle sysiä."

Kolari mulle sysiä,

10 Minä sylet sepälle,

Seppä mulle vikahteen,

minä vikahteen niitulle.

Niittu mulle heiniä,

minä heinät lehmälle,

45 lehmä mulle maitoo,

minä mairon rykärille,

rykäri mulle rapaa,

minä ravan sialle,

sika mulle harjaksia,

50 minä harjakset suutarille,

suutari mulle kengät,

minä kengät neittylle,

neitty mulle rihmat,
29

minä rihmat koivulle,

55 koivu mulle vihran.

Kukko kylpee saunan lavalla

kontit pystysä,

hop tup, tup, tup.

2240. Loppi. HO 1 66. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

hiiri vihtoja hautomaan.

Kukko kuali parveen

5 punanen lakki päässä.

2241. Loppi. HO 1 93. 14.

Räyskälä. Miina Hilberg. 59 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

Hiiri vihtoja hautomaan,

kissa löylyä heittämään.

5 Kukko kuali parveen

punanen lakki päähän.

2242. LoppL HO 1 10. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä lähre, kaunis lähre

anna mulle vettä."

5
—

^ En minä sulle vettä anna,

ennenkos mulle vihran tuat.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta."

— En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenkos mulle rihman tuat.

„Hyvä neitsy, kaunis neitsy,

anna mulle rihma."

— En minä sulle rihmaa anna,

ennenkos mulle kengät tuat.
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15

20

30

40

45

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät."

— En minä sulle kenkiä anna,

ennenkos mulle harjaksia tuat.

„Hyvä sika, kaunis sika,

anna mulle harjaksia."

— En minä sulle harjaksia

anna,

ennenkos mulle jyviä tuat.

„Hyvä riihimiäs, kaunis riihi-

miäs,

anna mulle jyviä!"

— En minä sulle jyviä anna,

ennenkos mulle maitoo tuat.

„Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo!"

— En minä sulle maitoo anna,

ennenkos mulle heiniä tuat.

„Hyvä mätäs, kaunis mätäs,

anna mulle heiniä!"

— En minä sulle heiniä anna,

ennenkos mulle viikatteen

tuat.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate!"

— En minä sulle viikatetta

anna

ennenkos mulle sysiä tuat.

„Hyvä kolari, kaunis kolari,

anna mulle sysiä!"

-— En minä sulle sysiä anna,

ennenkos mulle kakun tuat.

„Hyvä leipuri, kaunis leipuri,

anna mulle kakku!"

— En minä sulle kakkua

anna,

ennenkos mulle puita tuat.

Minä puut leipurille,

leipuri mulle kakun.

Minä kakun kolarille,

50 kolari mulle sysiä.

Minä syret sepälle,

seppä mulle viikatteen.

Minä viikatteen mättäälle,

mätäs mulle heiniä.

55 Minä heinät lehmälle,

lehmä mulle maitoo.

Minä mairon riihimiähelle,

riihimiäs mulle jyviä.

Minä jyvät sialle,

00 sika mulle harjaksia.

Minä harjakset suutarille,

suutari mulle kengät.

Minä kengät neitsylle,

neitsy mulle rihman.

05 Minä rihman koivulle,

koivu mulle vihran.

Minä vihran lähteelle,

lähre mulle vettä.

Kuks kukko oli aikaa kuallu,

70 punanen pipolakki päässä.

Kana kylpö ittees ja lapsees.

2243. LoppL HO 1 2. 14.

Vojakkala. Miina Lukana, emäntä,

30 V.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

kärpänen permannon kävä-

seen,

hiiri vihrat hautomaan.

5 Kukko kuali löylyyn,

ja kana kuali höyryyn.

2244. Haasj. Hongisto 1. 02.

Kustaa Matinmaa, 75 v., kuullut

äidiltään.
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Kukko ja kana.

Kukko meni kylpömään,

kana vettä kantamaan.

Kana meni kaivon tykö, sa-

noi:

Hyvä kaivo, kaunis kaivo

5 anna muUe vettä

Kaivo sanoi: En mä ennen

vettä anna

ennenkuin tuot vihdan.

Kana meni koivun tykö, sa-

noi

Hyvä koivu, valkea koivu

10 anna mulle vihta

Koivu sanoi: En mä ennen

vihtaa anna

ennenkuin tuot rihman.

Kana meni teidon ^ luoksi, sa-

noen :

Hyvä neito, kaunis neito

15 anna mulle rihma

Neito sanoi: En mä ennen

rihmaa anna

ennenkuin tuot kengät.

Kana meni suutarin tykö sa-

noen:

Hyvä suutari, kaunis suutari

20 anna mulle kengät.

Suutari sanoi: En mä ennen

kenkii anna,

ennenkuin tuot harjaksia.

Kana meni sijan tykö sanoen:

Hyvä sika, kaunis sika

25 anna vähän harjaksia.

Sika sanoi: En mä ennen

harjaksia anna,

ennenkuin tuot maitoa.

Kana meni lehmän tykö, sa-

noen :

Hyvä lehmä, kaunis kirju,

m anna mulle maitoa

Lehmä sanoi: en mä ennen

maitoa anna,

ennenkuin tuot heiniä.

Kana meni niityn luoksi ja

sanoi:

Hyvä niitty, pikku niitty,

.{5 anna vähän heiniä.

Niitty sanoi: En mä ennen

heiniä anna,

ennenkuin tuot viikatteen.

Kana meni sepän tykö sa-

noen:

Hyvä seppä, musta seppä,

40 anna mulle viikate

Seppä sanoi: En mä ennen

viikatetta anna,

ennenkuin tuot sysiä.

Kana meni kolarin tykö sa-

noen :

Hyvä kolari, kaunis kolari

45 anna vähän sysiä.

Ja kolari antoi sysiä.

Kana vei sydet sepälle

ja seppä antoi viikatteen

Kana vei viikatteen niitylle

50 ja niitty antoi heinät.

Kana vei heinät lehmälle

ja lehmä antoi maitoa

Kana vei maidon sijalle

ja sika antoi harjaksia.

55 Kana vei harjakset suutarille

2244. 1 Kirjotusvirhe, p. o. neidon.
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ja suutari antoi kengät.

Kana vei kengät neidolle

ja neito antoi rihman.

Kana vei rihman koivulle

00 ja koivu antoi vihdan

Kana vei vihdan kaivolle

ja kaivo antoi vettä.

Kana sai nyt vettä

ja läksi viemään sitä saunaan.

«5 Kun tuli tonne

oli kukko jo kuollut parveen.

2245. Haasj. HO I 384. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä lähre, kaunis lähre,

anna mulle vettä."

5 — En minä ennen vettä anna,

ennenko annat mulle rihman.

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihmaa"

— En minä ennen rihmaa

anna,

10 ennenko annat mulle kengät.

„Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät."

— En minä ennen kenkiä

anna,

ennenko annat mulle harjak-

set.

15 „Hyvä possu, kaunis possu,

anna mulle harjakset."

— En minä ennen harjaksia

anna,

ennenko annat mulle jyviä.

„Hyvä riihimies, kaunis r..

20 anna mulle jyviä."

Riihimies anto mulle jyviä,

minä jyvät possulle,

possu mulle harjakset,

minä harjakset suutarille,

25 suutari mulle kengät,

minä kengät neittylle,

neitty mulle rihmaa,

ja minä rihman kaivolle

ja kaivo anto vettä.

30 Kukko kuuren poikasees

kanssa

kuali parveen.

2246. HausJ. HO 1 410. 14.

Kirkonkylä. Miina Vallin, 71 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä lähre, kaunis lähre,

anna mulle vettä."

5 — En minä ennen vettä anna,

ennenko mulle vihran tuot.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta."

— En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenko mulle rihman tuot.

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma."

— En minä sulle rihmaa anna,

ennenko mulle kengät tuot.

15 „Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät."

— En minä sulle kenkiä anna,

ennenko mulle harjaksia tuot.

„Hyvä sika, kaunis sika,

20 anna mulle harjaksia."

— En minä ennen harjaksia

anna,
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ennenko mulle kaakun tuot.

Sika sai kaakun.

2247. Hausj. HO 1 350. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

„Hyvä lähre, kaunis lähre,

anna mulle vettä."

5 — En minä sulle vettä anna,

ennenko mulle vihran annat.

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta."

— En minä sulle vihtaa anna,

10 ennenko annat rihman.

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma."

— En minä sulle rihmaa anna,

ennenko annat kengät.

15 „Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät."

— En minä sulle kenkiä anna,

ennenkons harjaksia annat.

„Hyvä possu, kaunis possu,

•20 anna mulle harjaksia."

— En minä sulle harjaksia

anna,

ennenko mulle mairon tuot.

„Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo."

25 — En minä sulle maitoo anna,

ennenko mulle heinät tuot.

„Hyvä niittu, kaunis niittu,

anna mulle heiniä."

— En minä sulle heiniä anna,

30 ennenko annat viikatteen.

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate."

— En minä sulle viikatetta

anna,

ennenko annat syret.

35 „Hyvä kolari, kaunis kolari,

anna mulle syret."

Kolari mulle syret anto,

minä syret sepälle.

Seppä minulle viikatteen,

40 minä viikatteen niitulle.

Niittu mulle heinät,

minä heinät lehmälle.

Lehmä mulle maitoo,

minä mairon possulle.

45 Possu mulle harjakset,

minä harjakset suutarille,

Suutari mullen kengät,

minä kengät neittylle.

Neitty mullen rihman,

50 minä rihman koivulle.

Koivu mulle vihran,

minä vihran lähteelle.

Lähre mulle vettä,

minä vesen kukolle.

55 Kukko kuoli saunan rapun

alle.

2248. Hausj. HO 1 365. 14.

Selänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

Kukko puuron keitti,

kana sualan heitti.

2249. Hausj. HO 1 305. 14.

Vantaa. Eeva Cajander, 70 v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,
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hanhi vihtoja hautomaan.

Kukko oli kuolleena katon

päällä.

2250. Koski. HO 1 691. 14.

Hiiljala. Edla Koskinen. 65 v.

Kuts kukko kylpöön,

kana vettä kantamaan,

minä menin vihtoon.

— Hyvä koivu, kaunis koivu,

.-, anna mulle vihtaa.

„En minä vihtaa anna,

elles mulle rihmaa tuo."

— Hyvä neitty, kaunis neitty,

annas mulle rihmaa.

K) „En minä rihmaa anna,

jollet mulle kenkiä tuo."

— Hyvä suutar, kaunis suu-

tar,

ties mulle kengät.

„En minä kenkiä anna,

15 jolles mulle harjasia tuo."

— Hyvä possu, kaunis possu,

annas mulle harja(k)sia.

„En minä harja(k)sia anna,

jollet mulle maitoo tuo."

20 ~ Hyvä lehmä, kaunis lehmä

annas mulle maitua.

„En minä maitua anna,

jollet mulle heiniä tuo."

— Hyvä niittu, kaunis niittu,

25 annas mulle heiniä.

„En minä heiniä anna,

jollet mulle viikatetta tuo."

— Hyvä seppä, kaunis seppä,

annas mulle viikate.

80 „En minä viikatetta anna.

jollet mulle sysiä tuo."

Minä äijälle sylet,

äijä mulle viikatteen,

minä viikatteen niitulle,

.$5 niittu mulle heinät,

minä heinät lehmälle,

lehmä mulle mailon,

minä mailon possulle,

possu mulle harjakset,

id minä harjakset suutarille,

suutar mulle kengät,

minä kengät neittyelle,

neitty mulle rihman,

minä rihman koivulle,

45 koivu mulle vihlan.

Kuk men kylpöön

ja kuoli että kupsahti.

2251. Koski. HO I 701. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson, 34 v.

Kukko ja kana meni kylpe-

mään,

kana meni vettä ottaan.

— Hyvä lähte, kaunis lähte,

anna mulle vettä.

5 „En anna, en anna,

ennenkun annat ."

Kana meni rengin tykö.

— Hyvä renki, kaunis renki,

anna mulle .

10 „En anna, en anna,

ennenkun annat rihman."

Kana meni neittyn tykö.

— Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma.

15 „En anna, en anna,

ennenkun annat kengät."

Kana meni suutarin tykö.
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— Hyvä suutari, kaunis suu-

tari

anna mulle kengät.

20 „En anna, en anna,

ennenkun annat harjaksia."

Kana meni sian tykö.

— Hyvä sika, kaunis sika,

anna mulle harjaksia.

25 „En anna, en anna,

ennenkun annat mäskää."

Kana meni rykärin tykö.

— Hyvä rykär, kaunis rykär,

anna mulle mäskää.

30 „En anna, en anna,

ennenkun annat jauhoja."

Kana meni myllyyn.

— Hyvä mylly, kaunis mylly,

anna mulle jyviä.

35 „En anna, en anna,

ennenkun annat jyviä."

Kana meni pellon tykö.

— Hyvä pelto, kaunis pelto,

anna mulle jyviä.

40 „En anna, en anna,

ennenkun tuot eloja."

Kana meni riihen tykö.

— Hyvä riihi, kaunis riihi,

anna mulle eloja.

1

45 — Hyvä ruukki, kaunis ruukki,

anna mulle rautaa.

Sain ruukist rautaa,

vein sepälle.

Sain sepältä kirveen,

50 vein mettään.

Sain mettästä sontaa,

vein sonnan pellolle.

Sain pellolta jyviä,

vein jyvät myllylle.

55 Sain myllyltä jauhoja,

vein jauhot rykärille.

Sain rykäriltä mäskää,

vein mäskän sialle.

Sain sialta harjaksia,

60 vein harjakset suutarille.

Sain suutarilta kengät,

vein kengät neittylle.

Sain neittyltä rihman,

vein rihman rengille.

65 Sain rengiltä

vein lähteelle.

Lähte mulle vettä.

Kurluut sano kukko kun kuoli,

en enää mistään huoli.

2252. Koski. Leino A. 995. 86.

Leiniälä. Heleena Sofia Ylöstalo,

48 V.

Kukko men kylpömiä(n),

Kana anto vettä.

Kukko kysy: „Entä vihlat?"

Minä koivult vihtoja pyytiä(n).

5 Koivu sano: „Ethä(n) tuonnu

rihmaa."

Minä mampsellilt rihmaa pyy-

tiä(n).

Mampselli sano: „Ethä(n)

tuonnu kenkie."

Minä suutarilt kenkie pyy-

tiä(n).

Suutar sano: „Ethä(n) tuonnu

harjaksie"

2251. 1 Kertojan muisti petti. Ker. sei.
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10 Minä pissult harjaksie pyy-

tiä(n).

Pissu sano: „Ethä(n) tuonnu

maituo." —
Minä ammuit maituo pyy-

tiä(n).

Ammu sano: „Ethä(n) tuonnu

heinie."

Minä niitylt heinie pyytiä(n).

i.-j Niitty sano: Ethä(n) tuonnu

viikatetta."

Minä sepält viikatetta pyy-

tiä(n).

Sain sepält viikattie(n):

Minä heinät ammulle,

Ammu mulle maido(n),

20 Minä maido(n) pissulle,

Pissu mulle harjakset,

Minä harjakset suutarille,

Suutar mulle kenkät,

Minä kenkät mapsellille,

25 Mapselli mulle rihma(n),

Minä rihma(n) koivulle,

Koivu mulle vihlat,

Kukko kuol, että kurahti,

Kana pyörty, että karahti.

2253. Koski. Leino A. 996. 86.

Porvola. Hanna Hiikki, 22 v.

Kukko ja kana men kylpö-

miä(n),

Kana men hakemaa(v) vettä,

„Hyvä lähle, kaunis lähle,

anna mulle vettä!"

5 „E(m) minä sulle vettä atnia,

enne(n)kö mulle vihlat tuot."

„Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mullc vihta!"

„E(m) minä sulle vihtaa anna,

10 enne(n)kö mulle rihma(n)

tuot."

„Hyvä neitty, kaunis neitty,

anna mulle rihma!"

„E(m) minä sulle rihmaa

anna,

enne(n)kö mulle kenkät tuot."

i,ö „Hyvä suutar, kaunis suutar,

anna mulle kenkät!"

„E(m) minä sulle kenkie anna,

enne(n)kö mulle harjakset

tuot!"

„Hyvä possu, kaunis possu,

20 anna mulle harjakset!"

„E(m) minä sulle harjaksie

anna,

enne(n)kö mulle jyvät tuot!"

„Hyvä jyvämies, kaunis jyvä-

mies,

anna mulle jyvie!"

25 „E(m) minä sulle jyvie tuo,

enne(n)kö mulle kalat tuot."

„Hyvä kalamies, kaunis kala-

mies,

anna mulle kaloja!"

„E(m) minä sulle kaloja anna,

30 enne(n)kö mulle kaaku(n)

tuot."

„Hyvä pakar, kaunis pakar,

anna mulle kaakku!"

„E(m) minä sulle kaakkuo

anna,

enne(n)kö mulle maido(n)

tuot."

35 „Hyvä ammu, kaunis ammu,
anna mulle maituo!"

„E(m) minä sulle maituo anna,
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40

45

30

«O

6.5

70

enne(n)kö mulle heinät tuot."

„Hyvä niitty, kaunis niitty,

anna mulle heinie!"

„E(m) minä sulle heinie anna,

enne(n)kö mulle viikattie(n)

tuot."

„Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate!"

„E(m) minä sulle viikatetta

anna,

enne(n)kö mulle rauda(n)

tuot."

Minä rauda(n) sepälle,

seppä mulle viikattie(n);

Minä viikattie(n) niitylle,

niitty mulle heinät;

Minä heinät ammulle,

ammu mulle maido(n);

Minä maido(n) pakarille,

pakar mulle kaaku(n);

Minä kaaku(n) kalamiehelle,

kalamies mulle kalat;

Minä kalat jyvämiehelle,

jyvämies mulle jyvät;

Minä jyvät possulle,

possu mulle harjakset;

Minä harjakset suutarille,

suutar mulle kenkät;

Minä kenkät neittyelle,

neitty mulle rihma(n);

Minä rihma(n) koivulle,

koivu mulle vihlat;

Minä vihlat lähtielle,

lähle mulle vede(n);

Minä vede(n) saunaa(n)

vaan kukko oi kuollu.

2254. Lamtnl. HO 1 643. 14.

Kirkonkvlä. Amanta Frakki, (il v.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan.

~ Hyvä koivu, kaunis koivu

anna mulle vihta.

.-, „En minä ennen vihtaa anna,

ennenkus mulle rihmaa an-

nat."

— Hyvä neitty, kaunis neitty

anna mulle rihma.

„En minä ennen rihmaa anna,

10 ennenkos mulle kengät tuot."

— Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

anna mulle kengät.

„En minä sulle kenkiä anna,

ennenkos mulle harjaksia

tuot."

15 — Hyvä possu, kaunis possu,

anna mulle harjaksia.

„En minä sulle harjaksia

anna,

ennenkos mulle jyviä tuot."

-- Hyvä riihimies, kaunis

riihimies,

20 anna mulle jyviä.

„En minä sulle jyviä anna,

ennenkos mulle kaloja tuot."

— Hyvä kalamies, kaunis

kalamies,

anna mulle kaloja.

25 „En minä sulle kaloja anna,

ennenkos mulle kaakun tuot."

— Hyvä pakar, kaunis pa-

kar,

anna mulle kaakku.

„En minä sulle kaakkua anna,

30 ennenkos mulle maitoa tuot".

— Hyvä lehmii, kaunis lehmä,
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anna mulle maitoo.

„En minä suUe maitoo anna,

ennenkos mulle heiniä tuot."

35 — Hyvä niitty, kaunis niitty,

anna mulle heiniä.

„En minä sulle heiniä anna,

ennenkos mulle viikatteen

tuot."

— Hyvä seppä, kaunis seppä,

-»(. anna mulle viikate.

„En minä sulle viikatetta

anna,

ennenkos mulle sysiä tuot."

— Hyvä kolar, kaunis kolar,

anna mulle sysiä.

45 Kolari mulle sysiä anto,

minä sylet sepälle,

seppä mulle viikatteen,

minä viikatteen niitylle,

niitty mulle heiniä,

50 minä heinät lehmälle,

lehmä mulle maitoo anto,

minä mailon pakarille,

pakar mulle kaakun,

minä kaakun kalamiehelle,

55 kalamies mulle kaloja,

minä kalat riihimiehelle.

Riihimies mulle jyviä anto,

minä jyvät possulle,

possu mulle harjaksia,

60 minä harjakset suutarille,

suutar mulle kengät,

minä kengät neittylle,

neitty mulle rihman,

minä rihman koivulle,

65 koivu mulle vihlan,

minä vihlan lähteelle,

lähle mulle vettä.

Kukko kuoli kuumaan,

kun kana oli niin kauan vettä

hakemassa.

2255. Hauho. Leander 56. 13.

Alvettula. Miina Nurminen, 64 v.

Kukko ja kana meni kyl-

pöön,

eikä ollut vettä.

Kukko sehyppäs kaivon kimp-

puun.

— Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä!

— En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle vintin.

Kukko se hyppäs piian kimp-

puun.

— Hyvä piika, kaunis piika,

10 anna mulle vintti.

— En anna, en anna

paitti kun tuot mulle kenkä-

parin.

Kukko se hyppäs suutarin

kimppuun.

— Hyvä suutari, kaunis suu-

tari,

15 anna mulle kenkäpari.

~ En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle harjak-

sia.

Kukko se hyppäs sian kimp-

puun.

Hyvä sika, kaunis sika,

20 anna mulle harjaksia.

— En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle jyväsiä.

Kukko se hyppäs pellon kimp-

puun.
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— Hyvä pelto, kaunis pelto,

2.5 anna mulle jyväsiä.

— En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle sontaa.

Kukko se hyppäs tunkion

kimppuun.
— Hyvä tunkio, kaunis tun-

kio,

;nt anna mulle sontaa.

En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle hakoja.

Kukko se hyppäs mettän

kimppuun.
— Hyvä mettä, kaunis mettä,

83 anna mulle hakoja.

— En anna, en anna,

paitti kun tuot mulle kirveen.

Kukko se hyppäs sepän

kimppuun.

Hyvä seppä, kaunis seppä,

40 anna mulle kirves.

Seppä se hälle kirveen an-

toi,

kukko se kirveen metälle

kantoi,

mettä hälle havut antoi,

kukko se havut tunkiolle kan-

toi,

45 tunkio hälle sonnan antoi,

kukko se sonnan pellolle

kantoi,

pelto se hälle jyvät antoi,

kukko se jyvät sialle kantoi,

sika se hälle harjakset antoi,

.50 harjakset kukko suutarille

kantoi,

suutari hälle kenkäparin an-

toi.

kengät kukko piijalle kantoi,

j

piika se hälle vintin antoi,

vintin kukko kaivolle kantoi,

.5.5 kaivo se hälle velen antoi,

velen kukko saunaan kantoi,

ia kana oli kuollut.

2256. Hauho. HO 24 674. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Kukis kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Hyvä lähle, kaunis lähle

Anna minulle vettä

.-, En minä sulle vettä anna

I

Ennenkös tuat mulle vihlan

I

Hyvä koivu, kaunis koivu

I

Anna minulle vihta

i En minä sulle vihtaa anna

10 Ennenkös tuat mulle rihman

Hyvämampselli,kaunismamp-

selli

Anna mulle rihma

En minä sulle ennen rihmaa

anna

Ennenkös tuat mulle kenkät

15 Hyvä suutari, kaunis suutari

Anna minulle kenkät

En minä sulle kenkiä anna

Ennenkös tuat mulle harjak-

sia

Hyvä sika, kaunis sika

25 Anna minulle harjaksia

En minä sulle harjaksia anna

Ennenkös tuat mulle jyviä

Hyvä riihimies, kaunis riihi-

mies

Anna minulle jyviä

25 En minä sulle jyviä anna



460 Lasten runoja ja loruja.

30

35

40

45

50

HO

Ennenkös tuat muUe mai-

too

Hyvä lehmä, kaunis lehmä

Anna mulle maitoo

En minä sulle maitoo anna

Ennenkös tuat mulle heiniä

Hyvä niitty, kaunis niitty

Anna minulle heiniä

En minä sulle heiniä anna

Ennenkös tuat mulle viikat-

teen

Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna minulle viikate

En minä sulle viikatetta anna

Ennenkös tuat mulle sysiä

Hyvä sysimiäs, kaunis sysi-

miäs

Anna minulle sysiä

Sysimiäs minulle sylet

Minä sylet sepälle

Seppä minulle viikatteen

Minä viikatteen niitylle

Niitty minulle heiniä

Minä heinät lehmälle

Lehmä minulle maitoo

Minä mailon riihimiähelle

Riihimiäs minulle jyviä

Minä jyvät sialle

Sika minulle harjaksia

Minä harjakset suutarille

Suutari minulle kenkät

Minä kenkät mampsellille

Mampselli minulle rihman

Minä rihman koivulle

Koivu minulle vihlan

Minä vihlan lähteelle

Lähle minulle vettä

Minä velen saunaan

Kukko kuali pattaalle

Että perse hörähti.

2257. Hauho. HO 24 908. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Kukis kukko kylpöön

Kana vettä kantamaan

Hyvä lähre, kaunis lähre

Anna mulle vettä

2258. Hauho. HO 24 598. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Huis kukko kylpömään

Kana vettä kantamaan

Hyvä lähle, kaunis lähle

Anna mulle vettä

2259. Asikk. HO 1 850. 14.

Hillilä. Iita Erkintytär, 64 v.

Kukko meni kylpömään,

Kana anto vettä,

minä menin koivusta vihtaa

talttaan.

— Korie koivu, kaunis koivu,

5 anna mulle vihta

„En minä sulle vihtaa anna,

kunnes sä mulle rihmaa tuo".

— Korie neiti, kaunis neiti,

anna mulle rihmaa.

10 „En minä sulle rihmaa anna,

kunnes sä mulle kenkiä tuo".

— Korie suutar, kaunis suu-

tar,

anna mulle kengät.

„En minä sulle kenkiä anna,
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15 kunnes sä mulle harjaksia

tuo".

— Korie possu, kaunis possu,

anna mulle harjaksia.

„En minä sulle harjaksia anna,

kunnes sä mulle riaskaa tuo".

20 — Korie lehmä, kaunis leh-

mä,

anna mulle riaskaa.

„En minä sulle riaskaa anna,

kunnes sä mulle heiniä tuo".

— Korie niittu, kaunis niittu,

25 anna mulle heiniä.

„En minä sulle heiniä anna,

kunnes sä mulle viikahtetta

tuo"

Minä vein viikahteen niituUe,

niittu mulle heinät anto,

30 Minä vein heinät lehmälle,

lehmä mulle riaskaa anto.

Minä vein riaskan possulle,

possu mulle harjaksia anto.

Minä vein harjakset suuta-

rille,

35 suutar mulle kengät anto.

Minä vein kengät neitille,

neiti mulle rihman anto.

Minä vein rihman koivulle,

koivu mulle vihlan anto.

40 Minä vein vihlan kukolle,

kukko kuoli että kupsahti.

2260. Asikk. HO 1 862. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Kukko meni kylpömään,

kana vihtoja hakemaan.
— Hyvä koivu, kaunis koivu,

anna mulle vihta. '

10

15

20

25

30

35

40

„En minä sulle vihtaa anna,

jollet sa mulle rihmaa anna."

— Hyvä neiti, kaunis neiti,

anna mulle rihmaa.

„En minä sulle rihmaa anna,

jollet sä mulle maitoo anna".

— Hyvä lehmä, kaunis lehmä,

anna mulle maitoo.

„En minä sulle maitoo anna,

jollet sä mulle heiniä anna".

— Hyvä niittu, kaunis niittu,

anna mulle heiniä.

„En minä sulle heiniä anna,

jollet Samulle viikatetta anna."

— Hyvä seppä, kaunis seppä,

anna mulle viikate.

„En minä sulle viikatetta

anna,

jollet sä mulle hiiliä anna."

-- Hyvä uuni, kaunis uuni,

anna mulle hiiliä.

„En minä sulle hiiliä anna,

jollet sä mulle puita anna".

Minä puut uuniin,

uuni mulle hiilet anto.

Minä hiilet sepälle,

seppä mulle viikatteen anto.

Minä viikatteen niitylle,

niitty mulle heiniä anto.

Minä heinät lehmälle,

lehmä mulle maitoo anto.

Minä mailon neitille,

neiti mulle rihman anto.

Minä rihman koivulle,

koivu mulle vihlan anto.

Minä vihlan kanalle.

Kukko kuoli silaikaa että kup-

sahti.
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2261. Asikk. HO 30 138. 13.

Kalkkinen. Dagmar Brun, 20 v.

Kukko ja kana män kylpö-

mää;

saunass ei ollu vettä.

Kukko hyppäs kaivolle ja

sano:

„hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä.

„En anna, en anna,

ennenkuin tuot kiulun."

Kukko hyppäs' tytön luo;

„hyvä tyttö, kaunis tyttö,

10 anna mulle kiulu!"

„En anna, en anna

ennenkuin tuot kengät."

Kukko män suutarille:

„hyvä suutar, kaunis suutar;

15 anna mulle kengät."

„En anna, en anna,

ennenkuin tuot harjaksia."

Kukko hyppäs sian luo:

„hyvä sika, kaunis sika;

20 anna mulle harjaksia."

„En anna, en anna;

ennekuin tuot jauhoja".

Kukko hyppäs myllärille:

„hyvä myllär', kaunis myl-

lär';

25 anna mulle jauhoja".

„En anna, en anna;

ennenkö tuot jyviä."

Kukko hyppäs' pellolle:

„hyvä pelto, kaunis pelto,

30 anna mulle jyviä."

„En anna, en anna;

ennenko tuot sontaa.

Kukko hyppäs' pellolle:

„hyvä pelto, kaunis pelto;

;i5 anna mulle sontaa. —
Tunkio kukolle sontaa antoi.

Sonnan hän pellolle kantoi.

Pelto hänelle jyviä antoi.

Jyvät hän myllärille kantoi.

AO Myllär' hänelle jauhot antoi.

Jauhot hän sialle kantoi.

Sika hänelle harjaksia antoi.

Harjakset hän suutarille kan-

toi.

!

Suutar' hänelle kengät antoi.

I

45 Kengät hän tytölle kantoi.

I

Tyttö hänelle kiulun antoi.

;
Kiulun hän kaivolle kantoi.

I

Kaivo hänelle vettä antoi.

Veden hän saunaan kantoi,

50 vaan kana oi' jo kuollu.

2262. Aslkk. Vanamo 27. 14.

Kalkkinen. Kansakouluoppilaiden

keräämä.

Satu kanasta ja kukosta.

Kerran kun kana ja kukko

menivät saunaan

kylpemään

ei siellä ollut vettä.

Kukko hyppäsi tytön luo ja

sanoi:

„ kaunis tyttö, korea tyttö

5 anna minulle kiulu."

Tyttö sanoi kukolle:

„en anna, en anna

jollet tuo kenkiä."

Kukko hyppäsi suutarin luo

ja sanoi:

10 „kaunis suutari korea suu-

tari
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i.>

•20

30

40

anna niulle kengät."

Suutari sanoi:

„en anna, en anna

jollet tuo harjaksia".

Kukko hyppäsi sian luo ja

sanoi:

„kaunis sika, korea sika

anna mulle harjaksia."

Sika sanoi:

„en anna en anna

jollet tuo jauhoja."

Kukko hyppäsi myllärin luo

ja sanoi:

„kaunis mylläri, korea myl-

läri

anna mulle jauhoja."

Mylläri sanoi:

en anna, en anna

jollet tuo jyviä."

Kukko hyppäsi pellon luo ja

sanoi

:

„ kaunis pelto, korea pelto

anna mulle jyviä."

Pelto sanoi:

„en anna, en anna

jollet tuo lantaa."

Kukko hyppäsi lantatunkiolle

ja sanoi:

„kaunis tunkio korea tunkio

anna mulle lantaa."

Tunkio antoi kukolle lantaa.

Sitten kukko lannan pellolle

kantoi,

pelto hälle jyvät antoi.

Jyvät hän myllärille kantoi,

mylläri hänelle jauhot antoi.

Jauhot hän sialle kantoi,

sika hänelle harjakset antoi.

Harjakset hän suutarille kan-

toi,

suutari hänelle kengät antoi.

15 Kengät hän tytölle kantoi,

tyttö hänelle kiulun antoi.

Sitten kukko meni saunaan

ja kana oli kuollut.

2263. Asikk. HO 1 825. 14.

Kiirhlla. Karoliina Piispa, 52 v.

Kuitis kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

hiiri livettä tekemään,

sirkka pientä pesemään.

2264. Hollola. HO 1 912. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, n. 12 v.

Kukko ja kana meni kylpe-

mään,

mutta ei saunassa ollut vettä.

Kukko hyppäs kaivolle.

— Hyvä kaivo, kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä!

„En anna, en anna,

ennenkun tuot kiulun".

Kukko hyppäs tytön luo.

— Hyvä tyttö, kaunis tyttö,

10 anna mulle kiulu.

„En anna, en anna,

ennenkun tuot kengät."

Kukko hyppäs suutariin.

— Hyvä suutar, kaunis suu-

tar,

15 anna mulle kengät!

„En anna, en anna,

ennenkun tuot harjaksia."

Kukko hyppäs sian luo.

— Hyvä sika, kaunis sika,
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20 anna mulle harjaksia.

„En anna, en anna,

ennenkun tuot jauhoja."

Kukko hyppäs mylläriin.

— Hyvä myllär, kaunis myl-

lär,

25 anna mulle jauhoja.

„En anna, en anna,

ennenkun tuot jyviä."

Kukko hyppäs kankuriin.

— Hyvä kankur, kaunis kan-

kur,

30 anna mulle säkki.

„En anna, en anna,

ennenkun tuot pellavia."

Kukko hyppäs mummon luo.

— Hyvä mummo, kaunis

mummo,
3ö anna mulle pellavia!

Mummo hälle pellavat antoi,

pellavat hän kankuriin kan-

toi,

kankur(i) hälle säkin antoi,

säkin hän pellolle kantoi,

40 pelto hälle jyvät antoi,

jyvät hän mylläriin kantoi,

myllär hälle jauhoja antoi,

jauhot hän sialle kantoi,

sika hälle harjaksia antoi,

45 harjakset hän suutariin kan-

toi,

suutar hälle kengät antoi,

kengät hän tytölle kantoi,

tyttö hälle kiulun antoi,

kiulun hän kaivolle kantoi,

50 kaivo hälle vettä antoi,

veten hän saunaan kantoi,

ja niin pääsivät kukko ja kana

kylpeen.

2265. Iitti. Harden 20. 92.

Anna Orenius, n. 40 v. Muistiinp.

Marttilassa.

Riihiväki minulle jyvät anto.

Minä jyvät posson suuhun,

Possu puoli kylkeänsä,

Sika silavatansa,

5 Minä silavat kotkan suuhun.

Kotka puoli siipeänsä.

Jolla mä lensin yhdeksän

Punaisen meren poikki,

Siel on kukot kultavöissä ',

K) Kanat vaskivarpahissa.

Kiuas kipast'.

Läävittä savella silitetty,

Oven suun seinä oravan luista.

Sivuseinä sirkan luista,

I.-. Perä seinä peuran luista,

Katto karhun luista päällim-

mäinen.

Kertoja ei muistanut alkua eikä

loppua.

2266. Längelm. Ekman E. A. 203.

91.

Vilkkilä. Myllytorpin lapset.

Kukko ja kana meni kyl-

pöön,

eik ollu saunassa vettä.

2265. ^ Kirjotusvirhe, p. o. kultavöissä.
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Kukko se hyppäs kaivoon

:

„Hyvä kaivo, kaunis k[aivo],

> anna^mulle vettä!"

^ ennerikus tuat kiu-

lu:".

„Hyvä piika, kaunis p|iika],

anna^niulle kiulu?"

„En anna, en anna

10 ennerikus tuat keT]kät."

„ Hyvä suutari, kaunis s[uutari],

anna mulle kerskat!"

„En anna, e. a.,

enneT|kus tuat harjaksia."

2267. Längelm. Ekman E. A. 204.

91.

Vilkkilä. Myilytorpin lapsilta.

toisin |ks. ed ]:

kana kippas saunaa(n),

rupes siällä laulaa(n):

„Hyvä sauna, kaunis s[auna],

anna^mulle löylyä!"

5 En anna, e. a.

enneijkus annat mulle vettä.

2268. Kuorehv. HO 15 102. 13.

Lahdenkylä. A. E. Mäkelä.

Kana lippas saunaan,

Rupes siellä laulaan:

Hyvä sauna, kaunis sauna

Anna mulle löylyä!

.5
— En anna, en anna,

Jollet mulle^^vettä tuo.

Kana kippas kaivolle j. n. e.

(on vielä pitkältä jatkoa)

2269. Jämsä. Lilius 101. 88.

Jnokslahti. Rosa Keskinen, 20 v.

10

Kanan kylpy.

Hyvä sauna, kaunis sauna

Anna mulle kyppyä'.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle vettä tuot.

Hyvä kaivo, kaunis kaivo

Anna mulle vettä.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle lehdet tuot.

Hyvä koivu, kaunis koivu

Anna mulle lehdet.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle rihmat tuot.

Hyvä piika, kaunis piika

Anna mulle rihmat.

15 En anna, en anna

Ennenkuin mulle kengät tuot.

Hyvä suutari, kaunis suutari

Anna mulle kengät.

En anna, en anna

20 Ennenkuin mulle harjakset

tuot.

Hyvä sika, kaunis sika

Anna mulle harjat.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle ravat tuot.

25 Hyvä emäntä, kaunis emäntä

Anna mulle ravat,

En anna, en anna

Ennenkuin mulle jauhot tuot.

Hyvä mylly, kaunis mylly

Anna mulle jauhoja.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle jyvät tuot.

Hyvä pelto, kaunis pelto

Anna mulle jyvät,

;}0

2269. 1 Kirjotusvirhe, p. o. kylpyä.

30



466 Lasten runoja ja loruja.

35 En anna, en anna

Ennenkuin mulle hakoja tuot.

Hyvä kuusi, kaunis kuusi

Anna mulle hakoja.

En anna, en anna

40 Ennenkuin mulle kirveen tuot.

Hyvä seppä, kaunis seppä

Anna mulle kirves.

En anna, en anna

Ennenkuin mulle vaskea tuot.

4ö Vaski mulle vasken,

minä vasken sepälle.

Seppä mulle kirveen,

minä kirveen kuuselle,

kuusi mulle havut antoi,

50 minä havut pellolle,

pelto mulle jyvät antoi,

minä jyvät myllylle,

mylly mulle jauhot antoi,

minä jauhot emännälle,

55 emäntä mulle ravat antoi,

minä ravat sialle,

sika mulle harjakset antoi,

minä harjakset suutarille,

suutari mulle kengät antoi,

60 minä kengät piialle,

piika mulle rihmat antoi,

minä rihmat koivulle,

Koivu mulle lehdet antoi,

minä lehdet kaivolle,

65 kaivo mulle vettä antoi,

minä veden saunalle,

Sitte kana pääsi kylpömään.

2270. Korpil.P' Kotikoski 19. 08.

Kukko ja kana meni vihtoon

Kana meni vettä tuomaan.

Kana meni kaivon tykö.

Hyvä kaivo kaunis kaivo,

5 anna mulle vettä?

En anna, en anna

ennenkun tuot kiulun.

Kana meni renkin tykö.

Hyvä renki, kaunis renki,

10 anna mulle kiulu?

En anna, en anna,

ennenkun tuot (sukka) rihmat

Kana meni piian tykö.

Hyvä piika, kaunis piika,

15 anna mulle rihmat?

En anna, en anna,

ennenkun tuot kengät.

Kana meni suutarin tykö.

Hyvä suutari, kaunis suutari,

20 anna mulle kengät?

En anna, en anna

ennenkun tuot harjaksii

Kana meni sian tykö,

Hyvä sikaj kaunis sika,

25 anna mulle harjaksii?

En anna, en anna

ennenkun tuot jauhoi.

Kana meni myllyn tykö.

Hyvä mylly, kaunis mylly,

30 anna mulle jauhoi?

En anna, en anna

ennenkun tuot jyviä.

Kana [meni] pellon tykö.

Hyvä pelto, kaunis pelto,

35 anna mulle jyviä?

En anna, en anna

ennenkun tuot sontaa.

2270. 1 Kielestä päättäen tuskin K:lta, luult. Punkalaitumelta ja näht. = HO 12 69,

jonka on sanellut Ulla Hellsten P:lta ja joka tarkemmin noudattaa P:n murretta.
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Kana meni tunkion tykö,

Hyvä tunkio, kaunis tunkio,

40 anna mulle sontaa?

En anna, en anna

ennenkun tuot liavui.

Kana meni kuusen tykö,

Hyvä kuusi, kaunis kuusi,

45 anna mulle havui?

En anna, en anna,

ennenkun tuot kirveen?

Kana meni sepän tykö,

Hyvä seppä, kaunis seppä,

50 anna mulle kirves?

En anna, en anna,

ennenkun tuot rautaa.

Kana meni Ruotsiin,

Ruotsista hän rautaa sai,

55 Sepälle hän sen kohta vei,

sepältä hän kirveen sai.

Kuusen tykö hän sen kohta vei,

Kuuselta hän havuja sai.

Tunkiolle hän ne kohta vei,

(io Tunkiolta hän sontaa sai.

Pellolle hän sen kohta vei,

Pellolta hän jyviä sai.

Myllyyn hän ne kohta vei,

Myllystä hän jauhoja sai.

(i-, Sialle hän ne kohta vei.

Sialta hän harjaksia sai.

Suutarille hän ne kohta vei.

Suutarilta hän kengät sai.

Piialle hän ne kohta vei,

70 Piialta hän rihmat sai.

Renkille hän ne kohta vei,

Renkiltä hän kiulun sai.

Kaivolle hän sen kohta vei.

Kaivolta hän vettä sai.

7.-. Saunaan hän sen kohta vei.

Kukko oli kuollut solkkiselle

(= rahi lavolla)

Ja pudonnut lavon alle.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen.

2271. Soniern. Viherv. 791. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Palvelin minä talonpoikaa

vuateni täyteen,

sain minä kukkon palkastain.

Kukkon nimi oli Lunakoo.

5 Taas minä palvelin talon-

poikaa

vuateni täyteen,

sain minä kanan palkastain.

Kanan nimi oli Kasperi, oh

hoh hoh

kukkon „ Lunakoo.

10 Taas minä palvelin talon-

poikaa

vuateni täyteen,

sain minä kissan palkastain.

Kissan nimi oli Karvamako,

kanan „ Kasperi oh hoh hoh,

15 kukon „ Lunakoo.
Kertoja sanoi, että laulua on pitem-

mälti, mutta hän ei muistanut enempää.

2272. Somern. Viherv. 790. 10.

Keltiäinen. Alviina Tallgren, 22 v.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä kanan palkaksi.

Kanan nimi oli Kaakernappi,

5 Munas oli tiu vau tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen.
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sain minä kukon palkaksi.

Kukon nimi oli Kuukernuppi,

10 Kanan nimi Kaakernappi.

Munas oli tiu vau tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä kissan palkaksi.

15 Kissan nimi oli Kirnau,

Kukon nimi Kuukernuppi,

kanan mini Kaakernappi,

Munas oli tiu vau tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

•2(» vuateni täyteen,

sain minä koiran palkaksi.

Koiran nimi oli Hau vau,

kissan nimi Kirnau,

kukon „ Kuukernuppi,

25 kanan „ Kaakernappi,

Munas oli tiu vau tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä putin palkaksi.

•50 Putin nimi oli Pökö pökö.

Koiran „ Hau vau,

Kissan „ Kirnau,

kukon „ Kuukernuppi,

kanan „ Kaakernappi,

.55 Munas oli tiu vau tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä sian palkaksi.

Sian nimi oli Rökö rökö,

40 putin „ Pökö pökö,

koiran „ Hau vau,

kissan „ Kirnau,

kukon „ Kuukernuppi,

kanan „• Kaakernappi,

45 Munas oli tiu vau tiu vau vau.

50

55

(iO

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä lehmän palkaksi.

Lehmän nimi oli Ammu,
sian „ Rökö rökö,

putin „ Pökö pökö,

Koiran „ Hau vau,

kissan nimi Kirnau,

kukon „ Kuukernuppi,

kanan „ Kaakernappi.

Munas oli tiu vau, tiu vau vau.

Palvelin minä talonpojas

vuateni täyteen,

sain minä tyttären palkaksi.

Tyttären nimi oli Fannu,

lehmän „ Ammu,
sian „ Rökö rökö,

putin „ Pökö pökö,

koiran „ Hau vau,

kissan „ Kirnau,

kukon „ Kuukernuppi,

kanan nimi Kaakernappi.

Munas oli tiu vau tiu vau vau,

2273. Somero. HO 31 616. 13.

Kultela. Maijastina Kulmala, 67 v.,

synt. Ypäjällä (ent. Perttula). Ks.

m: 1625.

Palvelin minä talompoikaa

Vuateni täyteen

Sain minä munan palkaksein.

Muna oli Tiu vau, tiu vau voo.

5 Palvelin minä talompoikaa

vuateni täyteen

Sain minä kanan palkakseni.

Kana oli Kakerlakki,

Muna oli Tiu vau, tiu vau voo.

10 Palvelin minä talompoikaa

vuateni täyteen.

(JÖ
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Sain minä kukon palkakseni.

Kana oli Kakerlakki,

Kukko oli Kukerlakki,

15 Muna oli Tiu vau, tiu vau voo.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täyteen,

Sain minä lehmän palkakseni.

Kana oli Kakerlakki,

20 Kukko oli Kukerlakki,

Lehmä oli Ammuu,
Muna oli Tiu vau, tiu vau voo.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täyteen,

25 Sain minä hevosen palkak-

seni.

Kana oli Kakerlakki,

Kukko oli Kukerlakki,

Lehmä oli Ammuu,
Hevonen oli lihahah,

.•50 Muna oli Tiu vau, tiu vau voo.

Ei kertoja muistanut kaikkea.

2274. Somero. HO 31 617. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

Sain minä kukkon palkaksein.

Kukko sano: „Kukkuluurua".

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

5 Sain minä kanan palkaksein.

Kai minun kanani,

Kukko sanoi kukkuluurua.

Palvelin [minä talompoikaa

vuaren,]

Sain minä kissan palkaksein.

10 Nau minun kissani,

Kai minun kanani.

15

20

30

! 35

40

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

Sain minä koiran palkaksein.

Hau minun koirani,

Nau minun kissani.

Kai minun kanani.

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

Sain minä lampaan palkak-

sein.

Möö minun lampaani.

Hau minun koirani.

Nau minun kissani.

Kai minun kanani.

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

Sain minä sian palkaksein.

Röh minun sikani,

Möö minun lampaani.

Hau minun koirani.

Nau minun kissani.

Kai minun kanani.

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]

Sain minä lehmän palkaksein.

Muu minun lehmäni.

Röh minun sikani,

Möö minun lampaani.

Hau minun koirani.

Nau minun kissani.

Kai minun kanani.

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä [talompoikaa

vuaren,]
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Sain minä hevosen palkak-

sein.

jö liiiah minun hevosen,

Muu minun lehmäni,

Röh minun sikani,

Möö minun lampaani,

Hau minun koirani,

.io Nau minun kissani.

Kai minun kanani.

Kukko sano kukkuluurua.

Palvelin minä talompoikaa

vuaren.

Sain minä äijän palkaksein.

öö Äijä kiros, kopit kalisi.

Rahat helisit, pöksyt tärisi,

lihah minun hevoseni,

Muu minun lehmäni,

Röh minun sikani,

(UI Möö minun lampaani,

Hau minun koirani,

Nau minun kissani,

Kai minun kanani,

Kukko sano kukkuluurua.

2275. Somero. HO 31 618. 13.

Knltela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Palvelin minä rikasta miästä.

Rikasta miästä ja viisasta.

Muuten sitten edellä olevan kal-

tainen [ks. nr 2274|.

2276. Tammela. HO 31 266. 13.

Hykkilö. Mikko Riihimäki, 75 v.

Palvelin talompoikaa

Vuateni täyteen.

Sain minä kukonkin palkas-

tani.

Kukko oli- Kuupernuppi,

ö Muna oli tiu ja ou vou vou.

Palvelin talompoikaa

Vuateni täyteen.

Sain minä kanankin palkas-

tani.

Kana oli Kaapernappi,

10 Kukko oli Kuupernuppi,

Muna oli tiu ja ou vou vou.

Palvelin talompoikaa

vuateni täyteen.

Sain minä koirankin palkas-

tani.

15 Koira oli Hiu hau,

Kana oli Kaapernappi,

Kukko oli Kuupernuppi,

Muna oli tiu ja ou vou vou.

Palvelin talompoikaa

20 vuateni täyteen.

Sain minä kissankin palkas-

tani.

Kissa oli Kirnau,

Koira oli Hiu hau.

Kana oli Kaapernappi,

25 Kukko oli Kuupernuppi,

Muna oli tiu ja ou vou vou.

Palvelin talompoikaa

vuateni täyteen.

Sain minä lehmänkin palkas-

tani.

•K> Lehmä oli Ammuu,
Kissa oli Kirnau,

Koira oli Hiu hau,

Kana oli Kaakernappi,

Kukko oli Kuupernuppi,

M5 Muna oli tiu ja ou vou vou.

Palvelin talompoikaa vuateni

täyteen.

Sain minä putinkin palkas-

tani.
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Putti oli Mökökökö,

Lehmä oli Ammuu,
40 Kissa oli Kirnau,

Koira oli Hiu hau,

Kana oli Kaapernappi,

Kukko oli Kuupernuppi,

Muna oli tiu ja ou vou vou.

45 Palvelin talompoikaa

vuateni täyteen.

Sain minä pässinkin palkas-

tani.

Pässi oli Päkäkäk,

Putti oli Mökökökö,

50 Lehmä oli Ammuu,
Kissa oli Kirnau,

Koira oli Hiu hau,

Kana oli Kaapernappi,

Kukko oli Kuupernuppi,^

55 Muna oli tiu ja ou vou vou.

2277. Tammela. Aaltonen 170. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Palvelin minä rikasta miestä,

rikasta ja viisasta.

Sain kanan palkkaa.

Kana oli Kaakerluppi,

5 kukko oli munakuppi

ja muna viu viu viu ja

vou vou vou.

2278. Tammela. HO 31 284. 13.

Susikas. Karolina Sarin, 74 v.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täys.

Sain minä kissan palkastani.

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täys,

5 Sain minä koiran palkastani.

Koira oli Hiu hau.

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täys.

Sain minä kukon palkastani.

10 Kukko oli Ranttasperi,

Koira oli Hiu hau.

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä talompoikaa

vuateni täys,

Sain minä kanan palkastani.

15 Kana oli Munatuuti,

Kukko oli Ranttasperi,

Koira oli Hiu hau.

Kissa oli Niu nau.

2279. Tammela. HO 31 285. 13.

Susikas. Karolina Sarin, 74 v.

Palvelin minä vuateni pää-

hän.

Sain kissan palkaksenin.

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä toisen vualen,

5 Sain kanan palkakseni.

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä toisen vualen.

Sain kukon palkakseni.

10 Kukko oli Kuumakuppi,

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

Palvelin minä toisen vualen,

Sain lehmän palkakseni.

2276. 1 Kertoja mainitsi myöskin: „Kukko oli Punakuppi.
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15 Lehmä oli Immun ammun,

Kukko oli kuumakuppi,

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

Palvelin toisen vualen,

20 Sain hevosen palkakseni.

Hevonen oli Hirnu harnu.

Lehmä oli Immun ammun,
Kukko oli Kuumakuppi,

Kana oli kaakernuppi,

•j5 Kissa oli Niu nau.

Palvelin toisen vualen.

Sain koiran palkakseni.

Koira oli Hiu hau,

Hevonen oli Hirnu harnu,

;}() Lehmä oli Immun ammun.
Kukko oli Kuumakuppi,

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

Palvelin toisen vualen,

.•55 Sain pässin palkakseni.

Pässi oli Päkäkäkä,

Koira oli Hiu hau.

Hevonen oli Hirnu harnu.

Lehmä oli Immun ammun,
40 Kukko oli Kuumakuppi,

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

Palvelin toisen vualen,

Sain putin palkakseni.

45 Putti oli Pökökökö,

Pässi oli Päkäkäkä,

Koira oli Hiu hau.

Hevonen oli Hirnu harnu.

Lehmä oli Immun ammun,
50 Kukko oli Kuumakuppi,

Kana oli Kaakernuppi,

Kissa oli Niu nau.

I

Sama kertoja kertoi myös:

Katti oli Karnau.

Kanan nimi Munatuutu.

2280. Sääksni. HO 20 33. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Palvelim_minä talompojkä

vuateni pahan

saim^minä munam^palkas-

tani

munan nimi tiutiutei

palvelim_minä talompojkä

j. n. e.

5 saim^minä kanam_palkas-

tani

kanan nimi krensperi

palvelim_minä j. n. e.

saim^minä kukom^palkas-

tani

kukon nimi kunnerusi

10 palvelin! _minä j. n. e.

saim_minä kissam^palkas-

tani

kissan nimi kurnemaii

palvelim^minä j. n. e.

saim^minä kojram^palkas-

tani

15 koiran nimi hauhau

palvelim^minä j. n. e.

saim^minä lampäm_ palkas-

tani

lampän nimi mäma
•20 saim_minä lehmäm^palkas-

tani

lehmän nimi mumu
palvelim^minä talompoikä

vuoteni pahan
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saim_minä hevosem^palkas-

tani

hevosen nimi Ihaha

25 lehmän nimi mumu
lampan nimi mama
kojran nimi hauhau

kissan nimi kurnemau

kukon nimi kiinnerusi

30 kanan nimi krensperi

munan nimi tiutiutei.

2281. Tyrväntö. HO 24 142. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Palvelin minä talonpoikaa

vuateni täyteen

Sain minä kukon palkastani,

2282. Tyrväntö. HO 24 397. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson). 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Miiiifta-

niit 19-v. Tyrväntöön.

Palvelin minä talonpoikaa

vuateni päähän

Sain minä kanan palkastani

Kanan nimi oli kaa kaa kaa

Palv. j. n. e.

5 Sain minä kukon palkastani

Kukon nimi oli kurnapruu

Kanan j. n. e.

Palv. j. n. e.

Sain minä kissan palkastani

lu Kissan nimi oli kirnamau

Kukon j. n. e.

Kanan j. n. e.

Palv. j. n. e.

Sain minä koirran palkastani

15 Koirran nimi oli hau hau hau

Kissan j. n. e.

Kukon j. n. c.

Kanan j. n. e.

2283. Hattula. HO 24 358. 13.

Sikala, metsäk. Matti Salo, 62 v.

Palvelin minä talonpoikaa

vuatenin päähän

Sain minä kananmunan pal-

kakseni

Muna oli tiut ja möyvvöyvvöy

Palvelin minä talonpoikaa

vuatenin päähän

5 Sain minä kanan palkakseni

Kana oli retsperi kyy

Muna oli j. n. e.

Palvelin j. n. e.

Sain minä kukon palkakseni

10 Kukko oli kurnarusi

Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

Sain minä kissan palkakseni

15 Kissa oli kurnau

Kukko j. n. e.

Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

20 Sain minä koirran palkakseni

Koirra oli hauhau

Kissa j. n. e.

Kukko j. n. e.

Kana j. n. e.

25 Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

Sain minä lampaan palkakseni

Lammas oli määmää
Koirra j. n. e.

30 Kissa j. n. e.

Kukko j. n. e.
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Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

35 Sain minä vasikan palkak-

seni

Vasikka oli möömöö
Lammas j. n. e.

Koirra j. n. e.

Kissa j. n. e.

40 Kukko j. n. e.

Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

Sain minä lehmän palkak-

seni

40 Lehmä oli ammuu
Vasikka j. n. e.

Lammas j, n. e.

Koirra j. n. e.

Kissa j. n. e.

50 Kukko j. n. e.

Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

Palvelin j. n. e.

Sain minä hevosen palkak-

seni

55 Hevonen hihahaa

Lehmä j. n. e.

Vasikka j. n. e.

Lammas j. n. e.

Koirra j. n. e.

60 Kissa j. n. e.

Kukko j. n. e.

Kana j. n. e.

Muna j. n. e.

2284. Loppi. HO I 40. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto. 71 v.

10

15

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täys,

sain pukin palkastain.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täys,

sain minä pässin palkastain.

Palvelin minä talonpoikaa

vuateni täys,

sain minä koirran palkastain.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täys,

sain minä kissan palkastain.

Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni täys,

sain mi ä kukon palkastain.

Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni iäys,

saiu minä kanan palkastain.

Kukko oli ku(u)kernuppi,

kana oli kakernappi,

Muna oli tiu ja ou vou vou.

2285. Loppi. HO 1 57. 14.

Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Palvelin talonpoikaa vuateni

täyteen,

sain minä munan palkastani.

Muna oli viu ja vou vou

vou.

Palvelin talonpoikaa vuateni

täyteen,

5 sain minä kanan palkastani.

Kana oli kaakernuppi

ja muna oli viu, viu ja vou

(vou).

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,
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sain niinä kukon palkastani.

10 Kukko oli kuumakuppi

ja kana oli kaakernuppi

ja muna oli viu ja vou vou

vou.

Palvelin talonpoikaa vuateni

täyteen,

sain minä pukin palkastani.

1.-, Pukki sano pöpö pöpö,

Kissa oli niu nau,

koira sano hiu hau.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä pässin palkastani.

20 Pässi sano pökökökö,

pukki sano pöpö pöpö
koira sano hiu hau,

kissa sano niu nau,

kukko oli kuumakuppi,

•25 kana oli kaakernuppi,

ja muna oli viu ja vou, vou, vou.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä lehmän palkastani.

Lehmä sano himmun ammun,

30 pässi sano pökökökö,

pukki sano pöpö pöpö,

koira sano hiu hau,

kissa sano niu nau,

kukko oli kuumakuppi,

;}5 kana oli kaakernuppi

ja muna oli viu ja vou vou vou.

Palvelin talonpoikaa vuateni

täyteen,

sain minä hevosen palkastani.

Hevonen sano hirnu harnu,

40 lehmä sano himmun ammun
j. n. e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen

sain emännän palkastani.

2286. Hausj. HO 27 30. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Palvelin minä talonpoikaa

muinain vuaren

Sain minä kissan palkkaa

Toisena vuonna sain minä

koiran palkkaa

Kolmantena vuonna sain minä

sian palkkaa

5 Neljäntenä vuonna sain minä

lehmän palkkaa

Kissan nimi oli Mau Mau
Koiran nimi oli Hau Hau

Lehmän nimi oli Hommas-
komma

Sian nimi oli Inkentinken.

Ei muistanut säkeiden oikeata jär-

jestystä.

2287. Hausj. HO 1 324. 14.

Vantaa. Vihtori Salo, 30 v.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä kanan palkastain.

Kanan nimi oli kaakinappi,

sen muna tiuvat ja väy, väy,

väy.

5 Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä kukon palkastani.

Kukon nimi kuukenuppi,

kanan nimi kaakinappi

ja sen muna tiuvat ja väy,

väy, väy.
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10 Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä kissan paikas-

tani.

Kissan nimi kirnamau,

kukon nimi kuukenuppi,

kanan nimi kaakinappi,

1.-, sen muna tiuvat ja väy, väy,

väy.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä koiran palkastani.

Koiran nimi hau,

kissan nimi kirnamau,

•20 kukon nimi kuukernuppi,

kanan nimi kaakinappi

sen muna tiu vat ja väy, väy,

väy.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä pässin palkastani.

25 Pässin nimi pää,

koiran nimi hau,

kissan nimi kirnamau,

kukon nimi kuukernuppi,

kanan nimi kaakinuppi,

30 sen muna tiu vat ja väy, väy,

väy.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä pässin palkastani.

35

Pässin nim

koiran nim

kissan nim

kukon nim

kanan nim

sen muna

1 pää,

hau,

kirnamau,

kuukernuppi,

kaakinuppi,

.tiu vat ja väy, väy,

väy.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

40 sain minä sian palkastani,

Sian nimi röh,

pässin nimi pää j. n. e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä härjän palkastani,

45 Härjän nimi oli höh,

sian nimi röh, j. n. e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä talon palkastani.

Talon nimi Kaunismäki,

50 Härjän nimi höh, j. n. e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain minä tyttären palkastani.

Tyttären nimi Anna-Liisa,

talon nimi Kaunismäki, j. n. e.

2288. Hauho. Leander 137. 13.

Alvettula. Jso Roope", n. 60 v.

Palvelin minä rikasta miestä,

sain minä kanan palkastani;

susi ulvo, koira haukku,

kan[a] kaakotti,

5 kukko sano kronk kronk ....

2289. Hauho. HO 24 685. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Muinon mä palvelin talon-

poikaa vuateni

Sain minä kanan palkkaa

Muinon j. n. e.

Sain minä kukon palkkaa

5 Muinon j. n. e.

Sain minä kissan palkkaa
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Muinon j. n. e.

Sain minä koirran palkkaa

Muinon j. n. e.

10 Sain minä sian palkkaa

Muinon j. n. e.

Sain minä lampaan palkkaa

Muinon j. n. e.

Sain minä lehmän palkkaa

15 Muinon j. n. e.

Sain minä hevosen palkkaa

Hevosen nimi Klinksperi

Lehmän nimi Rommankom-
ma

Lampaan nimi Keipeli

•20 Sian nimi Sinkkispinkkis

Koirran nimi Yltäkynttä

Kissan nimi Karnamaunus

Kukon nimi Kurnaklutka

Kanan nimi Nääspännikynttä.

2290. Asikk. Andersson A. G. 49

L

02.

Eräs paimen.

Paimenlaulu.

«Palvelin talonpoikaa vuo-

teni täysi

sain minä munan palkastain

munan nimi tii ja vou vou,

palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

5 sain minä kanankin palkas-

tain

kanan nimi kakernakki munan
nimi j n e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä Kukonkin palkas-

tain

kukon nimi kurnakuppi

10 kanan nimi Kakernakki j n e.

palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä Kissankin palkas-

tain

kissan nimi kurnau

kukon nimi kurnakuppi j n e.

15 Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä koirankin palkas-

tain

koiran nimi hau

kissan nimi kurnau, j n e.

palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

20 sain minä Siankin palkastain

sian nimi öh

koiran nimi hau j n e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä lampaankin pal-

kastain

25 lampaan nimi pää

sian nimi öh j n e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä lehmänkin palkas-

tain

lehmän nimi ammuu
30 lampaan nimi pää j n e.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi

sain minä hevosen palkas-

tain

hevosen nimi ihahaha

lehmän nimi ammuu j n e.

35 Palvelin talonpoikaa vuoteni

täysi
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sain minä tyttären palkastain,

hevosen nimi ihahaha

lehmän nimi ammuu,
lampaan nimi pää,

40 sian nimi öh,

koiran nimi hau,

kissan nimi kurnau,

kukon nimi kurnakuppi,

kanan nimi kakernakki,

45 munan nimi tii ja vou vou."

2291. Asikk. HO 1 842. 14.

Hillilä. Iita Nurmi, 43 v.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen,

sain kissan palkastain,

sain koiran „

sain kanan

5 Kissan nimi minau,

koiran nimi hau,

muna oli vou vou.

2292. Asikk. HO 1 770. 14.

Paakkola. Iida Värränkivi, 27 v.,

kot. Lammilta.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen.

Sain minä lehmän palkas-

tain.

Lehmän nimi oli ammuu,

hevosen nimi oli hirnuu,

5 kissan nimi oli kiramau,

kukon nimi oli kunakoppi

kanan nimi oli kaakelnappi,

mutta muna tiu vou vou.

2293. Jämsä. Lilius 100. 88.

Jiiokslahti. Rosa Keskinen, 20 v.

Palvelin vuoteni päähän,

Sain kanan palkastani,

Kanan nimi Hentterhynttyn-

tyy.

Palvelin vuoteni päähän,

5 Sain kukon palkastani.

Kukon nimi oli Kultanuppu.

Palvelin vuoteni päähän,

Sain kissan palkastani.

Kissan nimi oli Nahkanau.

10 Palvelin vuoteni päähän.

Sain pässin palkastani.

Pässin nimi oli Mää, mää.

Palvelin vuoteni päähän,

Sain minä pukin palkastani,

15 Pukin nimi oli MöÖ, möö.

Palvelin vuoteni päähän.

Sain minä lehmän palkastani,

Lehmän nimi oli Muu, muu.

Palvelin vuoteni päähän,

20 Sain minä hevosen palkas-

tani.

Hevosen nimi oli Ihahaha-

haa. —
Hevosen nimi oli Ihahahaa;

lehmän nimi oli Muu, muu;

pukin nimi oli Möö, möö;

25 Pässin nimi oli Mää, mää;

kissan nimi oli Nahkanau;

Kukon nimi oli Kultanuppi;

kanan nimi oli Hentterhynt-

tyntyy.

Pukki kaalimaassa.

14.2294. Hattula. Salo 441.

Hilja Nieminen, 12 v.

Äite käski pukkia pois kaali

maasta.
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Eikä pukki mennykkän.

Susi tuli vastaan.

Äite sano: „Pure pukkia,

ö että se menee pois kaali-

maasta."

Eikä se mennykkän.

Tuli härkä vastaan ja hän

sano:

„Aja pukki kaalimaasta."

Eikä karhu ajanukkan.

10 Tuli puu vastaan.

Äite sano: »Polta pukki

härkä,

että se ajaa pukin kaali-

maasta".

Eikä se polttanukkan.

Hiiri tuli vastaan.

15 Äite sano hiirtä: „Syö puu."

Kun se ei syönnykkän.

Kissa tuli vastaan.

Äite sano: „Syö, kissa, hiiri."

Kissa söi hiiren

20 ja hiiri kaato puun

ja puu poltti härään

ja härkä löi sutta

ja susi puri pukkia

ja pukki meni pois kaali-

maasta.

2295. Hattula. Salo 613.

Inkeri Salminen, Uv.
Äite käski minun ajaa

pukkia pois kaalimaasta.

Minä sanon pukkia:

Me pois kaalimaasta.

.0 Mutta pukki ei menny.

Minä sanon sutta:

Pure pukkia,

14.

kun pukki ei me pois kaali-

maasta.

Mutta susi sano: Enpä.

10 Minä sanon miestä:

Ampuu pukki,

kun pukki ei me pois kaali-

maasta.

Mutta mies sano: Enpä.

Minä sanon honkaa:

13 Kaaru miehen päälle.

Mutta honka sano: Enpä.

Minä sanon tulta:

Polta honka,

kun ei kaaru miehen päälle.

20 Mutta tuli sano: Enpä.

Minä sanon vettä:

Sammuta tuli,

kun tuli ei polta honkaa.

Mutta vesi sano: Enpä.

25 Minä sanon härkää:

Juo vesi.

Vesi sano: Enpä.

Minä sanon hiirtä:

Kalva kytkyn.

;}o Mutta kytkyn sano: Enpä.

Minä sanon kissaa:

Syö hiiri.

Kissa sano: Juu.

2296. Janakk. HO 1 460. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Manta
Nyqvist. 44 v.

Pukki meni kaalimaahan,

minä sanon: „me pois."

Muttei se menny.

Tuli susi vastaan,

5 minä sanon sutta:

„pure tota pukkia,
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kunnei pukki me kaalimaasta

pois."

— En minä —
Minä menin vähän matkaa

10 ja tuli mies vastaan.

Minä sanon miestä:

„ampuu toi susi,

kunnei toi susi pure pukkia,

eikä pukki me kaalimaasta

pois."

15 — En minä.

Minä menin vähän matkaa,

tuli honka vastaan.

Minä sanon honkaa:

„Kaada toi mies,

20 kunnei mies ammu sutta,

eikä susi pure pukkia,

eikä pukki me kaalimaasta

pois."

— En minä.

Minä menin vähän matkaa,

25 tuli valkee vastaan.

Minä sanon valkeeta:

„Polta toi honka,

kunnei honka kaada miestä,

eikä mies ammu sutta,

;^o eikä susi pure pukkia,

eikä pukki me kaalimaasta

pois."

— En minä.

Minä menin vähän matkaa,

tuli vesi vastaan.

Minä sanon vettä:

„Sammuta toi valkee,

kunnei valkee polta hon-

kaa,

eikä honka kaada miestä

j. n. e."

40

35

45

50

()0

()5

— En minä.

Minä menin vähän matkaa,

tuli härkä vastaan.

Minä sanon härkää:

«ryyppää toi vesi,

kunnei vesi sammuta val-

keeta,

eikä valkee polta honkaa

j. n. e."

— En minä.

Minä menin vähän matkaa,

tuli kirves vastaan.

Minä sanon kirvestä:

„tapa toi härkä,

kunnei toi härkä ryyppää

vettä,

eikä vesi sammuta valkeeta

j. n. e."

— En minä.

Minä menin vähän matkaa,

seppä tuli vastaan.

Minä sanon seppää:

»Sulata toi kirves,

kunnei toi kirves tapa här-

kää,

eikä härkä ryyppää vettä

j. n. e."

— Kyllä.

Seppä sulatti kirveen,

kirves tappo härjän,

härkä joi veten,

vesi sammutti valkeen,

valkee poltti hongan,

honka kaato miehen,

mies ampus suren,

susi puri pukkia

ja pukki meni kaalimaasta

pois.
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2297. Korpil. Kantele 275. 13.

Bertha (Aintell. KiinUut n. 40 v.

sitte.

Minä manin yhteen talloon.

Emäntä sano:

Pukki on kaalmaassa.

„Kun mänet ajamaan pukin

kaalmaasta,

ö niin pääset tähän talloon mi-

niäks."

Minä mänen ajamaan, pukkia.

Pukki käänty puskemaa(n).

Minä hyppäsin aijalle.

Aita kaatu kahenpuolen.

10 Minä läksin livettii(n).

Tapasin suven metässä.

„Hyvä sus, pure pukkia,

pukki ei mää kaalmaasta

pois."

Sano: „En".

15 Manin vähän matkaa tietä

pitkin,

tul(i) pyssymies vastaa(n):

„Hyvä mies, ammu sus.

Sus ei pure pukkia" j. n. e.

Se sano: „En".

20 Taas manin vähän matkaa

tuli vastaa(n) honka.

„Hyvä honka, kaa mies,

mies ei ammu j. n. e.

Sano: „En."

25 Tuli vastaa(n) kirves:

„Hyvä kirves, kaa honka,

honka ei j. n. e.

Sano: „En."

Taas manin tietä vähän matkaa

.•50 tuli ruoste vastaa(n).

„Hyvä ruoste, syö kirves,

kirves ei j. n. e.

Ruoste syömää(n) kirvestä,

kirves kaato hongan,

;{5 honka kaato miehen,

mies ampus suven,

sus pur pukkii,

pukki läks kaalmaasta

ja minä pääsin tähän tal-

loo(n) miniäks.

2298. Korpil. Lilius 133. 88.

Vihtala. Reetriikka Mäkinen, 18 v.

Minä menin yhteen kylään,

pukki oli kaalimaassa.

Minä menin ajamaan pukkia

pois kaalimaasta.

Emäntä sanoi: „minä otan

sinun miniäksi."

.5 Pukki kääntyi minua puske-

maan.

Minä menin vähän matkaa,

tuli susi vastaan.

Minä sanoin sudelle:

„pure susi pukkia,

10 pukki ei lähde pois kaali-

maasta."

Susi sanoi, että ei.

Minä menin vähän matkaa,

tuli mies vastaan.

„Ampua mies susi,

15 susi ei pure pukkia,

pukki ei lähde pois kaali-

maasta.

Mies sanoina että ei.

31

2298. ^ Ensin ollut; Minä sanoin, korjaus yläp., -n jäänyt pyyhkimättä.
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Minä taas menin vähän mat-

kaa,

tuli honka vastaan.

20 Minä sanoin hongalle:

„honka, tapa mies,

mies ei ampua sutta

susi ei pure pukkia,

pukki ei mene kaalimaasta.

25 Honka sanoi, että ei.

Minä menin vähän matkaa,

tuli valkea vastaan.

„Valkea polta honka,

honka ei tapa miestä,

30 mies ei ampua sutta j. n. e."

Valkea sanoi, että ei.

Minä menin vähän matkaa,

tuli vesi vastaan.

„Vesi sammuta tuli j. n. e."

3-) Vesi sanoi, että ei.

Minä menin vähän matkaa,

tuli härkä vastaan.

„Härkä hörppää vesi,

vesi ei sammuta valkeata j.n.e."

40 Minä menin vähän matkaa,

tuli kytkyt vastaan.

„ Hirtä kytkyt härkä,

härkä ei hörppää vettä j.n.e."

Minä menin vähän matkaa,

45 tuli hiiri vastaan.

„Nyrsi hiiri kytkyt,

kytkyt ei hirtä härkää j.n.e."

Minä menin vähän matkaa,

tuli kissa vastaan.

50 „Nirsi kissa hiiri,

hiiri ei nyrsi kytkyttä j. n. e."

— Kissa sanoi: „kyllä".

Se nirsi hiiren,

hiiri nyrsi kytkyen.

55 kytkyt hirtti härän,

härkä hörppäsi veden,

vesi sammutti valkean,

valkea poltti hongan,

honka tappoi miehen,

(io mies ampui suden,

susi puri pukin,

pukki lähti pois kaalimaasta,

minä pääsin siihen kylään

miniäksi.

Akka meni metsään.

2299. Hattula. HO 24 348. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Akka meni mettään

Susi tuli vastaan.

2300. Loppi. Järvinen K. 7. 04.

Hilma Sniitari, 27 v.

Lasten loru.

Sika meni metsään.

Susi tuli vastaan.

Sika sanoi sutta:

„Syö sinä vaskaa!"

2301. Loppi. HO 1 148. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Huis sika mettään,

susi tuli vastaan,

sika sano sutta

syä sinä paskaa.

2302. Hausj. HO 27 23. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Meni akka mettään

Pukki tuli vastaan.



Akka meni metsään. 483

2303. Sysmä. Lilius 136. 88.

Onkiniemi. Kalle Vessman, 20 v.

Akka meni metsään,

Tuli pukki vastaan.

Akka käski pukkia kotiin,

Pukki ei mennytkään,

ö Akka meni metsään,

Tuli tukki vastaan

Syö ' tukki pukkia,

Kun ei pukki mene kotiin.

Tukki ei lyönytkään.

10 Akka meni metsään.

Tuli tuli vastaan.

Polta tuli tukki,

Kun ei tukki lyö pukkia,

Pukki ei mene kotiaan.

15 Akka meni metsään.

Tuli vesi vastaan.

Sammuta vesi tuli j. n. e.

Ei vesi sammuttanutkaan.

Akka meni metsään,

20 Tuli härkä vastaan.

Juo härkä sesi- j. n. e.

Ei härkä juonutkaan.

Akka meni metsään,

Tuli kirves vastaan

25 Lyö kirves härkä j. n. e.

Ei kirves lyönytkään.

Akka meni metsään

Tuli seppä vastaan

Ta'o seppä kirves j. n. e.

30 Akka meni metsään

Tuli tauti vastaan

Tapa tauti seppä j. n. e.

Ei tauti tappanutkaan.

Akka viimein tuskastui ja

tappoi itsensä.

Sonni (Soini) ja Killi (Kili, Kiila).

2304. Somero. HO 31 142. 13.

Ollila. Giistava Haapaniemi, 62 v.

Killi meni mettään,

Sonni meni kans,

Killi istus kiven nokkaan.

Sonni söi marjoja.

5 Tuli koira vastaan.

Hyvä koira, kaunis koira,

Pure tota Killii!"

Ei koira Killii pure.

Ei Killikä käy kotja.

10 Käy käy Killi kotja

Ilman sonnin kantamat

Ja vaivasen vetämät.

Tuli kouko vastaan.

„Hyvä kouko, kaunis kouko

15 Syä toi koira!"

Ei kouko koiraa syä,

Ei koira Killii pure.

Ei Killikä käy kotja.

Käy käy Killi kotja

20 Ilman sonnin kantamat.

Ja vaivasen vetämät.

Tuli tanko vastaan.

„Hyvä tanko, kaunis tanko

Lyä tota koukoo.

'i5 Ei tanko koukoo lyä.

Ei kouko koiraa syä,

Ei koira Killii pure.

Ei Killikä käy kotja.

2303. 1 Kirjotusvirhe, p. o. Lyö. — - Kirjotusvirhe, p. o. vesi.
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Käy käy Killi kotja

Ilman sonnin kantamat

Ja vaivasen vetämät.

Tuli valkkia vastaan.

„Hyvä valkkia, kaunis valk-

kia

Polta toi tanko!"

Ei valkkia tankoo polta,

Ei tanko koukoo lyä.

Ei kouko koiraa syä,

Ei koira Killii pure,

Ei Killikä käy kotja.

Käy käy Killi kotja

Ilman sonnin kantamat

Ja vaivasen vetämät.

Tuli vesi vastaan.

„Hyvä vesi, kaunis vesi

Sammuta toi valkkia!"

Ei vesi valkkiaa sammuta,

Ei valkkia tankoo polta,

Ei tanko koukoo lyä.

Ei kouko koiraa syä.

Ei koira Killii pure.

Ei Killikä käy kotja

Käy käy Killi kotja

Ilman sonnin kantamat

Ja vaivasen vetämät.

Tuli härkä vastaan.

„Hyvä härkä, kaunis härkä

Ryyppääs tota vettä!"

Ei härkä vettä ryyppää,

Ei vesi valkkiaa sammuta.

Ei valkkia tankoo polta.

Ei tanko koukoo lyä.

Ei kouko koiraa syä.

Ei koira Killii pure,

Ei Killikä" käy kotja.

Käy käy Killi kotja

Ilman sonnin kantamat

Ja vaivasen vetämät.

Tuli seppä vastaan.

„Hyvä seppä, kaunis seppä

70 Takos sää toi piikki!"

Seppä pilkkii takomaan,

Piikki härkää pistämään.

Härkä vettä ryyppäämään.

Vesi valkkiaa sammuttam-

maan,

75 Valkkia tankoo polttamaan.

Tanko koukoo lyämään,

Kouko koiraa syämään.

Koira Killii puremaan,

Killi kipaten kapaten kotja.

2305. Jokioin. Viherv. 312. 09.

Pellilä. Eriika Heikkilä, 82 v. Muis

tllnp. Latovalnlon kylässä.

Kehtolaulu.

„Killa istui kiven päällä,

sonni söi marjoja,

eikä sonni kiilaa purru,

eikä kiila kotia tuUu

5 ilman sonnin kantamata."

2306. Jokioin. HO 31 518. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Sonni meni mettään,

Killi meni kans.

Killi istu kiven päälä,

Sonni söi marjoja.

2307. Tammela. HO 19 1. 15.

Haudankorva. Anna Kaisa Mik-

kola.

Kiila meni mettään,

sonni meni kans.

Kiila istu kiven päällä.
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sonni SÖI marjoi.

5 Tuli koira vastaan;

hyvä koira, kaunis koira

pure tota kiilaa.

Eipä koira kiilaa purru,

eipä kiila kotia tullu

K) ilman sonnin kantamata,

vaivasen vetämätä.

2) Kiila meni mettään,

sonni meni kans.

Kiila istu kiven päällä,

15 sonni söi marjoi.

Tuli susi vastaan;

hyvä susi, kaunis susi

syö toi koira.

Eipä susi koiraa syöny.

•20 Eipä koira kiilaa purru,

eipä kiila kotia tullu

ilman sonnin kantamata,

vaivasen vetämätä.

3) Kiila meni mettään,

2h sonni meni kans.

Kiila istu kiven päällä

sonni söi marjoi.

Tuli tanko vastaan.

Hyvä tanko, kaunis tanko

80 lyö tota sutta.

Vastapa tanko sutta löi,

vastapa susi koiran söi.

Vastapa koira kiilaa puri,

vastapa kiila kotia tuli

35 ilman sonnin kantamata,

vaivasen vetämätä.

2308. Kylmäk. Kannisto 3. 04.

Sonni meni metsään

Kili meni kanssa.

Kili istui kiven päällä

10
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sonni noukki marjoja.

Tuli koira vastaan

„hyvä koira, kaunis koira

pure tuota kiliä"

!

Muttei koira kiliä purrut

eikä kili kotia tullut

ilman sonnin kantamatta.

Sonni meni j. n. e.

Tuli susi vastaan

„hyvä susi, kaunis susi

syö tuo koira"

!

Muttei susi koiraa syönyt

eikä koira kiliä purrut

eikä kili kotia tullut

ilman sonnin kantamatta.

Sonni meni metsään

kili meni kanssa.

Kili istui kiven päällä

sonni noukki marjoja.

Tuli tanko vastaan

„hyvä tanko, kaunis tanko

lyö tuota sutta"

!

Muttei tanko sutta lyönyt

eikä susi koiraa syönyt

eikä koira kiliä purrut

eikä kili kotia tullut .

ilman sonnin kantamatta.

Sonni meni j. n. e.

Tuli tuli vastaan

„hyvä tuli, kaunis tuli

polta tuo tanko"

!

Muttei tuli tankoa polttanut

eikä tanko sutta lyönyt

eikä susi koiraa syönyt

j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli vesi vastaan

„hyvä vesi, kaunis vesi
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45

50

sammuta tuo tuli"

!

Muttei vesi tulta sammutta-

nut

eikä tuli tankoa polttanut

eikä tanko sutta lyönyt j. n. e.

Sonni meni metsään j. n. e.

Tuli härkä vastaan

„hyvä härkä, kaunis härkä

juo tuo vesi"

!

Muttei härkä vettä juonut

eikä vesi tulta sammuttanut

eikä tuli tankoa polttanut

j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli karhu vastaan

„hyvä karhu, kaunis karhu

syö tuo härkä"!

Muttei karhu härkää syönyt

eikä härkä vettä juonut

eikä vesi tulta sammuttanut

j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli keihäs vastaan

„hyvä keihäs, kaunis keihäs

pistä tuota karhua"

!

Muttei keihäs karhua pistä-

nyt

eikä karhu härkää syönyt

eikä härkä vettä juonut j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli kovasin vastaan

„hyvä kovasin, kaunis kova-

sin

kuluta tuo keihäs"!

70 Muttei kovasin keihästä ku-

luttanut

eikä keihä-s karhua pistänyt

^ikä karhu härkää syönyt j. n. e.

fid
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Sonni meni j. n. e.

Tuli vasara vastaan

„hyvä vasara, kaunis vasara

särje tuo kovasin"

!

Muttei vasara kovasinta sär-

kenyt

eikä kovasin keihästä kulut-

tanut

eikä keihäs karhua pistänyt

j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli seppä vastaan

„hyvä seppä, kaunis seppä

polta tuo vasara"

!

Muttei seppä vasaraa poltta-

nut

eikä vasara kovasinta särke-

nyt

eikä kovasin keihästä j. n. e.

Sonni meni j. n. e.

Tuli kuolema vastaan

„hyvä kuolema, kaunis kuo-

lema

tapa tuo seppä"!

Kohta kuolema sepän tap-

poi,

kohta seppä vasaran poltti,

kohta vasara kovasimen sär-

ki,

kohta kovasin keihään ku-

lutti,

kohta keihäs karhua pisti,

kohta karhu härän söi,

kohta härkä veden joi,

kohta vesi tulen sammutti,

kohta tuli tangon poltti,

kohta tanko sutta löi,

kohta susi koiran söi,
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kohta koira kiliä puri,

kohta kili kotia tuli (meni)

ilman sonnin kantamatta.

Pakeneva.

2309. Somern. Viherv. 745. 10,

Härjänoja. Kustaa Lind. 79 v.

Loi loi lokolakki,

minä ämmän lampaat kerein.

Ämmä minull kakon leipo,

minä kakon kalamiähell.

ö Kalamiäs minull kaloi anto,

minä kalat jyvämiähell.

Jyvämies minull jyvvii anto,

minä jyvät porsaan etteen.

Sika minull liikkiös anto,

10 minä liikkiön koiran etteen.

Koira minull oravaa hauku,

minä oravan kotkall.

Kotka minull siipes anto,

yli meren mennäkseni,

1.Ö siält viäl takasin tullakseni.

Siälä minä uuren tavan näin:

Siat sotki taikinaa,

lampaat pöyrän pääsä leipo-

vat.

Isännät tallis hirnuvat,

20 emännät pihattos myykivät.

Sonnit puita hakkasivat.

Ketun poijaat pualas,

iso kettu kankast kuto.

2310. Somern. Viherv. 746. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.

Kehtolaulu.

Tallin lallin laulettiin

kun meijän Maija saatiin,

minä mettään ajettiin.

Siäläkös mää ihmei näin:

ö sonnit puita hakkasivat,

pussit takan nalkkasivat,

suret survo, hännät keikku,

jänes jauho, pää järisi,

kettu kehräis keikutteli,

10 karhu kankait kuteli,

karhun pojat pualasivat,

siat taikinaa sotkivat,

orhit oltta rykkäsivät.

2311. Somero. Tamminen V.27.

13.

Vilhelmiina Fonsell, synt. 1850.

Muistiinp. Salossa.

Kalamies muU kalat annoi

Minä kalat sial anno

Sika mulle liikkiö annoi

Minä liikkiön kotkal anno

5 Kotka minull siipe annoi

Yli mere mennäkseni

Sielt takasin tullakseni

Sielläpä minä ihmeitä näin

Emäntä tunkioi tuhni

10 Isäntä tallis hirnui

Siat sotku taikinaa

Lehmät leivo pöyrän pääss.

2312. Somero. HO 31 99. 13.

Kultela. Gustava Haapaniemi, 62 v.

Loi loi lokolakki.

Minä ämmän lampaat katoin.

Ämmä mulle kakun leipo,

Minä kakun kalamiähel.

5 Kalamiäs minul kaloja anto,

Minä kalat jyvämiähel.

Jyvämiäs minulle jyviä anto.
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Minä jyvät possun suuhuun.

Possu mulle liikkiös anto,

10 Minä liikkiön koiran suuhuun.

Koira mulle oravan haukui,

Minä oravan kotkan suu-

huun.

Kotka mulle siipes anto

Yli meren mennäksein,

i.i Siältä takasin tullaksein.

Siäl mä paljon ihmeit näin:

Lehmät leipos pöyrän pääs,

Siat sotkit taikinaa,

Karitat kanto vettä.

•10 Sonnit hakkasit puita,

Ett pussit takan kelkkusivat.

2313. Somero. HO 31 118. 13.

Ollila. Aina Lehtinen, 30 v.

Minä ämmän lampaat kat-

toin,

Ämmä minull kakun leipoi,

Kakun annoin kalamiähell.

Kalamiäs minull kaloja anto,

5 Kalat annoin riihimiähell.

Riihimiäs minull jyviä anto,

Jyvät annon possun suuhun.

Possu mulle liikkiös anto,

Liikkiön annon koiralle.

10 Koira minull oravan haukku,

Oravan annoin kotkalinnull.

Kotkalintu minull siipes anto

Yli meren mennäksein,

Yli meren tullaksein.

15 Siälä vasta minä ihmeitä näin

:

Siat sotki taikinaa

Ja sonnit hakkas puita.

Pussit tälläs tirikan tarikan,

tirikan tarikan.

2314. Somero. Pettersson 390.86.

Someron kylä. Kustaa Lähteen-

korva, 12 V.

Runo.

Loi loi loko-lakki

Minä Ämmän lampaat kait-

sin

Ämmä minull kakun leipo.

Minä kakun kala miehel

5 kala mies mul kaloi anto

Minä kalat riihi miehel

riihi mies mul jyvi anto

Minä jyvät porsaan suuhun

Porsas minul puolet anto

10 Minä puolen koiran suuhun

Koira minul oravan haukku

Minä oravan linnul

lintu minul siipes anto

Että minä yli meren men-

näksein

15 Sielt takasiin tullaksein

Siellä minä ihmeen näin

lehmät leipo leipii,

Sijat sotki taikinaa

vasikat lämmittää uunii

20 Hevoset lähtee metsään

Isäntä hirnuu tallis

härjät tallin takana

Sonni tarhas hakkoi hakkaa

pussit persees pulkkuu.

2315. Somero. HO 31 168. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Loo loo lokolakki.

Lapsi ämmän lampaat kaitti.

Ämmä lapsell kakun leipo.

Lapsi kakun kalamiähell.

5 Kalamiäs lapsell kaloja anto,

Lapsi kalat riihimiähell

I



Pakeneva. 489

10

Riihimiäs lapsell jyvvii anto,

Lapsi jyvät porsaan etteen.

Porsas anto lapsell liikkiön,

Lapsi liikkiön kotkalinniil.

Kotkalintu siipes anto

Lapsen yli meren mennäkses.

Siäl lapsi ihmei näki:

Sonnit siäl puita hakkas.

2316. Jokioin. Viherv. 601. 10.

Rehtljärvi. Hilma Nieminen, 30 v.

Kuullut äidiltään, nyk. 61-vuo-

tiaalta Amanda Rinnalta.

Loo loo lokolakki,

minä muarin lampaat kaittin,

Muari mulle kakun leipo,

minä kakun kalamiähelle.

ö Kalamiäs mulle kaloja anto,

minä kalat koiran suuhun,

Koira mulle oravia haukku,

minä oravat toukolinnuUe.

Toukolintu mulle siipees anto,

10 yli meren mennäkseni,

siältä takasin tullakseni.

2317. Tammela. Viherv. 747. 10.

Manda Yli-Kauppi, 69 v. Kuullut

tyttönä. Muistiinp. Somerniemen

Härjänojan kylässä.

Kehtolaulu.

Loi loi lokolakki,

minä ämmän lampaat kaittin.

Ämmä mulle kakun leipo,

minä kakun kalamiähelle.

5 Kalamiäs mulle kaloja anto,

minä kalat riihimiähelle.

Riihimiäs mulle jyviä anto,

Minä jyvät possun suuhun.

Possu mulle liikkiön kanto,

10 minä liikkiön kotkan suuhun.

Kotka mulle siipees anto,

yli järven mennäkseni,

siältä takasin tullakseni.'

Kuulin kurjen kuhertavan,

15 Heinäsualla hellertävän.

Käskin Kaijaa, Käskin Mai-

jaa.

Kurki hyvä lypsämään.

Kurki lypsää Houvvalaisen

housut täys,

20 Sauvalaisen saavin täys.

Laski kiuluus orren päälle.

Kissa meni, kaato kaikki.

Muari kissaa takkaa aijaan,

pitkin kultasta kuijaa,

2ä vaaksista vaijaa.

Sai hän kissan lopultaki kiini;

nylki hän sen nyrkillääs,

piirsi peukalosormellaas.

2318. Tammela. HO 31 296. 13.

Haudankorva. Karoliina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisilla.

Lui lai lukkalakki,

Minä ämmän lampaat kaittin.

Ämmä minulle kakun leipo.

Minä kakun kalamiähelle.

ö Kalamiäs minulle kaloja anto,

Minä kalat riihimiähelle.

Riihimiäs minulle jyviä anto.

Minä jyvät possulle.

2317. 1 Seuraava on ilmeisesti toista laulua, vaikka keftoja sanoi sen kuuluvan

tähän. Ker. muist.
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Possu minulle liikkiös anto,

10 Minä liikkiön koiralle.

Koira minulle oravan haukku,

Minä oravan kotkalle.

Kotka minulle siipes anto

Yli meren mennäkseni,

15 Siältä takasin tullakseni

Ämmät kilju hinkalosa,

Siat sotki taikinaa,

Lampaat noukki lastuja.

Kertoja ei muistanut kail^kea.

2319. Tammela. HO 31 234. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Lollin lollin lokohattu,

Minä ämmän lampaat kat-

ton.

Ämmä mulle kakun leipo,

Minä kakun riihimiähelle.

ö Riihimiäs minulle jyviä anto.

Minä jyvät possulle.

Possu minulle liikkiön anto,

Minä liikkiön koiralle.

Koira mulle oravia haukku,

10 Minä oravat kotkalle.

Kotka mulle siipees anto

Yli meren mennäkseni,

Takasin jälle tullakseni.

Siäläpä minä ihmeitä näin:

15 Orava ahoja kynti,

Hepo hännin puuhun juaksi,

Kirveheellä keitettiin.

Kattilalla leikattiin.

Akka ammu kytkymesä,

20 Emäntä sikana röhky.

Lammas laattian lakasi,

Piiat pahnusa makasi,

Sonni hakkas puita,

Munat pani lirppis lorppis.

2320. Tammela. Aaltonen 85. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Lollon lollon lokolakki,

minä ämmän lampaat kaittin.

Ämmä mulle kakun leipo.

Minä kakun kalamiehelle.

5 Kalamies mulle kaloja anto.

Minä kalat riihimiehelle.

Riihimies mulle jyviä anto.

Minä jyvät possulle.

Possu mulle liikkiön anto.

10 Minä liikkiön kotkalle.

Kotkalintu siipees anto

yli meren mennäkseni ja

sieltä takasin tullakseni.

Olettekos ny ihmettä kuul-

leet.

15 Kun yhrellä muijalla oli poika.

Sillä poijaalla oli punaset

sukat

ja nahkarukat, joita hän sitten

kusi ja pesi, kurikoitti ja kui-

vas ja kaulas.

Siellä minä vasta ihmeen näin.

20 Kun siat sotki taikinaa

ja 'karhu kanto vettä

ja sonni hakkas puita

ja pussit pani lirpun larpun.

2321. Tammela. Aaltonen 208.

13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Tollon lollon lokolakki,

minä ämmän lampaat kaittin.



Pakeneva. 491

Ämmä muUe kakun laitto,

minä kakun kalamiehelle.

:, Kalamiäs mulle kaloja anto,

minä kalat jyvärille.

Jyväri mulle jyviä anto,

minä jyvät possulle.

Possu mulle liikkiön anto,

10 Minä liikkiön koirralle.

Koirra mulle oravan haukku,

minä oravan kotkalle.

Kotkalintu mulle siipees anto.

Yli meren mennäkseni

15 ja siältä takasin tullakseni.

Mutta siälä minä ihmeen

näin,

sika sotki taikinaa

ja karhu kanto vettä,

sonni hakkas puita

20 ja pussit sano lerppaa lerp-

paa.

2322. Tammela. HO 31 317. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Minä ämmän lampaat kait-

tin.

Ämmä minulle kakun anto,

Minä kakun kalamiähelle,

Kalamiäs minulle kaloja anto,

5 Minä kalat riihivaarille,

Riihivaari minulle jyviä anto,

Minä jyvät possulle,

Possu minulle käytän anto,

Minä käytän koiralle.

10 Koira minulle oravan haukku.

Minä oravan kotkalinnulle.

Kotkalintu minulle siipees

anto

Yli järven mennäkseni,

Jälleen takasin tullakseni.

15 Siälä minä vasta ihmeitä

näin:

Sonnit puita hakkasivat,

Pussit takana keikkasivat.

2323. Tammela. HO 31 299. 13.

Letku. Amanda Silander, n. 60 v.

Tollon loUon lokolakki,

Minä muarin lampaat kaittin.

Muari mulle kakun leipo.

Minä kakun jyvämiähell.

5 Jyvämiäs mulle jyviä anto.

Minä jyvät possulle.

Possu mulle liikkiös lainas

Yli meren mennäkseni.

Takaperin tullakseni.

10 Siäl mä vasta ihmeitä näin:

Sika sotki, lehmä leipo,

Lammas lämmitti uunia.

Että pussit takaperin keikku.

Kertoja ei muistanut kaikkea.

2324. Tammela. HO 31 376. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

KehtolfaulnJ.

Tollon lollon lokohattu.

Minä ämmän lampaat katton.

Ämmä mulle kakun leipo,

Minä kakun kalamiähelle.

5 Kalamiäs minulle kaloja anto.

Minä kalat riihimiähell.

Riihimiäs minulle jyviä anto,

Minä jyvät possun suuhun.

Possu mulle liikkiös anto,

10 Minä liikkiön koiralle.

Koira minulle oravan anto,
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Minä oravan kotkalle.

Kotka mulle siipees anto

Yli meren mennäkseni,

1.-, Jälle takasin tullakseni.

Siälä minä ihmeitä näin:

Kaksoiset vettä kanto,

Sonni hakkas puita,

Munat pani lirpun larpun.

2325. Tammela. HO 31 191. 13.

Portaan kylä. Kalle Forsman, Uv.
Loo loo lokohattu,

Minä ämmän lampaat katton.

Ämmä mulle kakun anto,

Minä kakun riihimiähelle.

5 Riihimiäs mulle kauroja anto.

Minä .kaurat possulleni.

Possu mulle liikkiön anto.

Minä liikkiön kalamiähelle.

Kalamiäs mulle kaloja anto,

10 Minä kalat kotkalle.

Kotka mulle siivet anto,

Yli meren lentääkseni,

Ja siälä ihmeitä nähläkseni.

Siälä minä vasta ihmeitä näin:

15 Sonnikki hakkasivat puita.

Ja munat sano lirpun lar-

pun.

Piikat tuhni tunkiolla.

Siat sotki taikinaa,

Varekset köhivät uunia.

Tammela. Ks. nr. 121.

2326. Kylmäk. Kannisto 1. 04.

Menin minä muinen Mus-

tiahan

mustia villoja vahettaan.

Musti se istui pöydän päässä,

Mustin lapset laattialla,

5 Mustin koirat kopin edessä

rupesivat minua haukkumaan,

minä karkasin aidan päälle

aita kaatui vainiolle.

Vainiolta mä kopin löysin,

10 kopin annoin vanhalle muo-

rille,

muori mulle kakun leipoi,

minä kakun kalamiehelle

kalamies minulle kaloja onki,

minä kalat riihimiehelle,

15 riihimies minulle jyviä pui.

Minä jyvät possulle (sialle)

possu mulle liikkeens^ antoi.

Minä liikkeet koiralle,

koira mulle oravia haukkui.

20 Minä oravat kotkalle,

kotka mulle siipens antoi

yli meren lentääkseni

ja sieltä takasin tullakseni.

SielläkÖs mä ihmeitä näin,

25 kun hevonen hakkas puita

lammas lastut noukki,

kukko puuron keitti

kana rieskan laitti,

västäräkki voin sulatti

30 makkartinkki- kauhan kaappi.

2327. Kylmäk. Haita 4. 16.

Kerääjä oppinut lapsuudessaan

K.ila. Muistiinp. Johanneksen pit.

Menin minä muinen Mustia-

laan

2326. ^ En tiedä mitä se sana tarkottaa. Ker. huom.

Ker. huom.

- Tarkottaa pakastiaista
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10

iö

•20

30

Mustia villoja vahettaan.

Musti istu pöylän päässä,

Mustin lapset laattialla,

Mustin koirat kopin edessä,

Rupesivat minua haukkuun.

Minä karkasin ailan päälle,

Aita kaatu vainiolle.

Minä vainiolta kopin löysin.

Annon kopin Mustialan muo-

rille.

Mustialan muori mulle kakun

leipo,

Minä kakun kalamiähelle.

Kalamiäs mulle kaloja anto.

Minä kalat riihimiähelle.

Riihimiäs mulle jyviä anto,

Minä jyvät possulle.

Possu mulle liikkeens (--- liik-

kiö) anto,

Minä liikkeet koirralle.

Koirra mulle oravia haukku,

Minä oravat kotkalle.

Kotka mulle siipens anto

Yli meren mennäkseni,

Takasikkin tullakseni.

Siällä mä ihmeitä näin,

Kun hevoset puita hakkas,

Lampaat lastuja noukki.

Kukko puuron keitti.

Kana rieskan lämmitti.

Pikku lintu lusikat pesi,

Västäräkki voita sulas,

Makkartinkki kauhan kaappi.

2328. Vanaja. Anthonl 1. 00.

„Koira haukkuu helkin kel-

kin

Minä pakenen airalle

10

i:>

•20

Aita mun allensa kaatoi

Minä lensin lepistöön

Lepistö mereksi muuttui

Minä kaarsin kankahalle

Kankas kahtiaks hajosi

Minä suosta suolivyöhön

Kulin kurjan kantanut

Valkoisen vasikan

Tuon hänen kotio

Kultaista kujaa myören
Vaskista vajaa myören
Hopeaista tietä myören

Menen itte lyyrittelen

Sain lukkarin lusikan täyren

Pappilan patasen täyren

Ämmän meirän kirnun täy-

ren

Panen mairon pattaspäähän

Hiiri tuli ryyppäs päällän

Kolli tuli kaatoi kaikki.

Minä kirnun loukusta

Väärän puun pesän erestä

Jossa kerran röykyttelin

Köykyttelin

Että itku kuului ilmoilla

Poru pohjan torniolle.

2329. Loppi. HO 1 54. M.
Vojakkala. Juha Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Kookoo kookoo koko hattu,

mennääs ämmäin lampaita

kattoon.

Ämmät mulle kakun leipo,

minä kakun possulle,

5 possu mulle liikkiön,

minä liikkiön koiralle,

koira mulle oravia haukku,
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minä oravat kotkalinnulle,

kotkalintu mulle siivet anto

10 yli meren mennäkseni,

siältä takasin tullakseni.

Siälä minä ihmeitä näin,

siat sotki taikinoita,

ämmät pesi hinkaloita,

lö piikat tuhni tunkioita

karhu kanto vettä,

ilves teki oltta

sonni hakkas puita

sonnin munat pani lirpin lar-

pin.

2330. Loppi. HO 1 68. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Loo loo lokolakki,

muija mulle kakun teki,

minä kakun kalamiähelle,

kalamies mulle kalat anto,

.T minä kalat jyvämiähelle,

jyvämiäs mulle jyvät anto,

• minä jyvät possun suuhun,

possu mulle liikkiön anto,

minä liikkiön koirran suuhun

10 koirra mulle oravia haukku,

minä oravat kotkalinnulle,

kotkalintu mulle siipees anto

yli meren mennäkseni,

takasin jälleen tullakseni.

lö Siälä minä ihmeen näin.

Siat sotki taikinaa,

sonnit hakkas puita,

pussit pani lerppas lerppas.

2331. Tuulos. HO 1 611. 14.

Pohjoinen. ' Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Tappo isän, tappo äilin,

meinas minkin tappaa.

Minä pääsin päästärille,

päästärit rupes palaan.

5 Minä pääsin ailalle,

aita kaatu katajapensaaseen.

Katajapensaalta sauvan sain.

Sauva minut tielle vei.

Löysin yhlen nuorukaisen

10 nostamasta,

vanhukaisen vastaamasta,

piian kynnen pistämästä,

emännän leipomasta.

Emäntä minulle kaakun leipoo,

lö minä kaakun kalamiehelle

kalamies mulle kaloja,

minä kalat riihimiehelle,

riihimies mulle jyviä,

minä jyvät possolle.

20 posso puolen kylkeensä,

minä kyljen koiralle,

koira mulle oravan haukku,

minä oravan kotkalle,

kotka mulle puolen siipeensä,

25 jolla menin punasen meren

poikki.

Luopioin. Ks. nr. 2333.

2332. Padasj. HO 20 105. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollat Padasjoella.

Venäläinen verikoirra

meinas minua tappaa

mutta pääsin ailam päälle

aita kaatu aitani

ö lapsi putos sylistäni

kissa hyppäs auttamaan

kissa kaatu kanssani
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kissa hyppäs kiikuni päälle

kiikutteli lastani

10 sitten oli iloni

kun lapsi löysi kiikkunsa

venäläisen onni kohta

meni ininun ohitseni

sittel laulon lapselleni

lö kiikuttelin ilovirren

kun onni osu kohteni

niin sitte olin iloinen.

2333. Asikk. HO 22 2. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Ptruu, ptruu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tulin pitkin Turun tietä,

Lipsuttelin Linnan tietä.

5 Tapasin emännän leipomassa.

Pitkällä sormella pistämässä;

Emäntä minulle leivän lei-

poi,

Minä leivän koiran suuhun.

Koira minulle oravan hauk-

kui,

10 Minä oravan kotkan suuhun.

Kotka minulle siivet antoi,

Joilla mä lensin lepsuttelin

Yli kymmenen meren poikki.

Sieir oli hevoset Helsingistä

lö Rautakaviot kaupungista.

Kukot kultakannuksissa,

Kanat vaskivarpahissa;

Siellä joi ämmät ämpäristä,

Nuoret miehet nurkan alta.

Luopioisissa ei tietääkseni tunneta

muita kuin 4 ens. säettä, joista nel-

jännen muoto vaihtelee:

20 L Hämeenlinnan härkätietä.

2. Karjalaisten karjatietä.

3. Liruttelin linnan tietä.

Asikk. Ks. nr. 1531.

2334. Iitti. Puttila 363. 87.

Kun mie läksin Läkkäläh,

Lakkalan koirat rupes' hauk-

kumah.

Lensin minä lepistöh,

Lepistö muuttu mereks'.

5 Karkasin minä kankahalle.

Kankahalt mie kurjan löysin.

Menin kurjalla kotih.

Panin Maisin lypsämäh

Ja Pirjetan pitelemäii. —
10 Eipä Maisi lypsännykkäh,

Ei Pirjetta pilellykkäh,

Itte lypsin lyrpyttelin

Pappilan palallisen

Savolaisen saavillisen

15 Tul' hiir, joi vähih.

Tul' katti, kaato kaikki. ;

Itte kattia kattoh,

Sain sotataloss' kii.

Itte nylin nyrkilläin,

20 Itte piirsin peukalollain,

Vein nahan Viipurih,

Sain suuren sotaorih.

Jolla lensin yhteh taloh,

yhlest' talost' toiseh,

10 Toisest' talost' kolmanteh,

Löysin emännän leipomass'

Piippasormen piirtämäss'.

Eukko minulle kaakun leipo.

Mie kaakun kalamiehelle,

.50 Kalamies minulle kalakontin

Mie kalat riihväelle.
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RiihVäk minulle jyvät anto,

Mie jyvät posson suuh,

Posso puoli kylkiäh silavaan

sikaansa,

.{ö Mie silavata kotkan suuh,

Kotka puoli siipii sulkiansa,

Joilla lensin lepsuttelin

Yhleksän meren ylitte.

Sieir oi' kukot kulta voissa^

40 Kanat vaskivarpahissa.

Pöytä kullasta kuvattu

Läävittä vaskesta valettu

Sivuseinät sirkanluista,

Peräseinä peuran luista

45 Ov'seinä oravan luista

Kiuas kivestä tehty.

Karhun luista katto päällä.

2335. Iitti. Uino 162. 89.

Erland Tähti. 16 v. Miiistiinp. Art-

järven Hietanan kylässä.

Pohjalainen verikoira

Tappoi isän, tappoi äilen,

Rupes viel minkih tappah.

Minä menin ailan tahe,

5 Aita kaatu kahlen puolen.

Siit mie menin tielle.

Tie vei min kyläh.

Akka leipoo kaakkusii,

Kaakun anto minulle.

10 Mie sen annon kalamiehelle.

Kalamies anto kaloi.

Kalat annon riihmiehelle.

Riihmies anto jyvii.

Jyvät annon possolle.

15 Posso anto puol kylkeänsä.

Kylen annon kotkalle.

Kotka anto siiposet.

Joilla mie lensin lepsuttelin

Kymmenän meren poikki,

20 Siel oli kukot kultavöissä,

Kanat vaksin vartahissa.

Pöytä kullal kuvattu.

Oviseinä oravan luista.

Sivuseinät sirkan luista,

25 Peräseinät peuran luista.

Katto karhun nahasta. — —

Joka ensimmäisen sanan virk-

kaa,

Sen korvast ver tirkkaa.

2336. Heinola. Kekkonen 32. 13.

Tapasin emännän leipomas,

emäntä minulle pipon anto,

minä pipon possun suuhu

possu mulle puolen kylkeä.

5 Minä kylen kotkan suuhu,

kotka mulle siivet anto,

joilla lensin lepsottelin

yhleksän meren ylitte,

kahleksan kaivon ohitte,

10 seitsemän seinän läpitte.

2337. Hartola. Lilius 118. 88.

Miina Jiihanneksentytär, 12 v.

Minä menin kylään

Tapasin emännän leipomasta,

Pitkäsormen pistämästä,

Emäntä mulle kaakun teki

5 Minä kaakun kalamiehelle,

Kalamies mulle kaloja antoi.

Minä kalat kotkalle,

2334. 1 Kirjotusvirhe, p. o. vöissä.
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Kotka mulle siivet antoi,

Jolla mii lensin lieputtelin.

2338. Hartola. Rakolainen 296.

90.

Hartolan kylä. Kustaa Sepenpoika

Koljonen, 16 v. Kuullut setänsä

tyttäreltä samassa kylässä.

Venäläinen verikoira

Tappo isän, tappo äijin

Viel OS tappant minutkii.

Minä peäsin päistärikköö

-, Päistäriköstä aijan harjale.

Aita koatu kahen puolen

Aijan harjalta lepistöö

Lepistöstä koivistoo

Koivistosta kepin sain

10 Keppi minut tiele vei

Tie minut kylää vei

Tapasin emännän leipomasta

Pitkäsormen pistämästä.

Emäntä mulle koakun leipo

15 Kaukun[!] minä kalamiehile

Kalamiehet mulle kapan ka-

loja anto

Kalat minä riih'-miehile vein.

Riihmiehet mulle kapan ru-

kiita anto

Rukiit minä kossole vein

20 Kosso mulle kylen anto

Kylen minä kotkale vein

Kotka mulle siivet anto

Joilla ma lensin lepsuttelin

Seittemän meren ylite

2-. Ja kaheksan kaupungin ylite

Siel oi kukko kannuksitta

Kana vaskivarpahissa

Isäntä hirressä, emäntä or-

ressa

Piika kirkossa kirja käessä

w Poika korvessa kontti se-

lässä

Piru kontissa korvat hörössä.

2339. Hartola. Öfverling 351.91

.

Kirkkolan kylä. Alfred Vileen, 15 v.

Venäläinen verikoura,

tappo isän, tappo äidin,

tappo veljen lapset,

olis tappanu minunkin

5 minä hyppäsin aijan harjalle

aita kaatu kahen puolen,

minä hyppäsin päistärikköön ^

päistärikkö sytty palamaan,

minä hyppäsin lepikköön,

10 lepiköstä kepin sain,

keppi minun tielle vei,

tie minun kylään vei.

Tapasin emännän leipomasta,

pienen sorme[n] pistämästä

15 emäntä mulle kaakun teki

minä kaakun riihi miehille

rihmiehet minulle rukiita

anto,

minä rukiit kossolle,

kosso mulle kylkensä anto,

20 minä kylen koiralle

koira mulle kyntensä anto

minä kynnet korpille

korppi mulle siipensä anto

joilla ma, lensin lepsutteli[n]

2339. 1 Päistäriköllä tarkotetaan senmoista rikka läjää eli kasaa joka on tullu

liinoja ja pellavia loukuttaissa. Ker. huom.

32
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25 yheksän meren ylite,

kymmenen kaupunkin pää-

Hte.

Hartola. Ks. nr. 1557.

2340. Joasa. Lilius 145. 88.

Kauranen. Aatami Heikinpoika,

80 V.

Venäläinen, vainolainen

Tahtoi tulla tälle maalle,

Tappoi isän, tappoi äidin.

Tappoi viisi veikkoani

5 Kuusi kultasirkkuani,

Seitsemän setäni lasta.

Tahtoipa minunkin tappaa.

Minä pääsin päistäreihin,

Päistäret tulen väkehen,

10 Minä kuusehen kumahin,

Kuusi kuueksi muruksi,

Seitsemäksi seipähäksi,

Kaheksaksi kappaleksi,

Löysin emännän leipomasta

15 Piikasen taputtamasta,

Akkasen vanuttamasta.

Emäntä mulle kaakun leipoi.

Piikanen taputteli sen.

Akkanen vanutteli sen,

20 Minä kaakun kalamiehelle,

Kalamies mulle kaloja,

Minä kalat riihimiehelle,

Riihimies mulle jyviä.

Minä jyvät kosson suuhun,

25 Kosso puolen kylkeänsä,

Minä kylen koiran suuhun,

Koira mulle oravan haukkui.

Minä oravan kokkolinnulle.

Kokkolintu siipiänsä, sul-

kiansa

30 Yli meren mennäkseni,

Lammit leikutellakseni,

Siellä oli puut punaiset.

Siellä oli kivinen kirkko,

Jossa käki kukutteli,

35 Kulta suusta pulmuaa,

Vaahti leuvasta valuu.

2341. Vehkaj. Äijälä E. 141. 96.

Riika Simontytär, 45 v.

Sopia meni sotaan

viiden kuulen korian [!] kans-

sa.

Tappo ämmän, tappo äijän,

rupes minunkin tappaan.

5 Minä pääsin ailalle,

aita kaatu kahlen puolen,

aidan päältä päistärille,

Päistäret panpahti palaan

päistäriltä lepistöön,

10 lepistöstä kepin löysin,

keppi minun tielle toi,

tie minun kylään vei.

Löysin ämmän leipomasta

ja tyttären vanuttamasta.

15 Tytär mulle kaakun leipo.

Minä kaakun kalamiehelle.

Kalamies mulle puolet kalo-

jaan.

Minä kalat riihimiehelle.

riihimies mulle puolet jy-

viään.

20 Minä jyvät possolle,

posso mulle kylkensä anto,

minä luut koiralle.

Koira mulle kotkan haukku

yli meren mennäkseni,

25 tälle pualen tullakseni.
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Jämsä. Ks. nr. 2342

2342. Korpil Ja Jämsä. HO 12

54. 15.

Venäläinen vainolainen

Tappoi isän, tappoi äijin,

Tappoi seihtemän setäni lasta,

Olisi tappanut minunkin,

ö Minä pääsin päistärihin,

Päistäret poukahti palamaan.

Minä hyppäsin aijan päälle,

Aita kaatui kahen puolen,

Minä hyppäsin lepikkoon

H) Lepikko muUe sauvan antoi.

Sauva minun tielle vei,

Tie minun taloon vei.

Löysin emännän leipomasta

Tyttären taputtamasta

1-, Piipposormen pipottamasta.

Emäntä mulle koakun lei-

poi

Minä koakun kalamiehille

Kalamiehet kaloja antoi

Minä kalat riihimiehille,

20 Riihimiehet jyviä antoi,

Minä jyvät posson suuhun

Posso puolet kylkiänsä.

Minä kylet koiran suuhun

Koira mulle oravan haukkui

25 Minä oravan kokko linnulle

Kokko mulle siivet antoi.

Joilla lentää lepsuttelin

Yheksän meren ylihte.

Sieir oli talo jalo

.-50 Ei sinne tuli tule.

Eikä päivän valo.

Siellä tupa turvekatto.

Hieno hiekkapermanto,

Oviseinä oravanluista,

35 Sivuseinä sirkanluista.

Peräseinä peuranluista

Kiukaantausta kissanluista.

Rahit rau'asta rakettu,

Pöytä vaskesta valettu,

40 Tuolit kullasta kuottu.

Laki lahnan suomuksista.'

2343. Korpil. Kotikoski 674. 09.

Paholaisen matka.

(ainoa pitempi runo jol<a vielä on

säilynyt)

Venäläinen verikoira,

Tappoi isän tappoi äidin.

Tappoi seitsemän setäni lasta,

Olis tappanut minunkin,

5 Mutta pääsin päistärihin,

Päistäre poukahti palamaan.

Minä hyppäsin aidan päälle.

Aita kaatui kahden puolen.

Minä hyppäsin lepistöön,

10 Lepistö mulle sauvan anto,

Sauva minun tielle vei,

Tie minun kylään vei.

Löysin emännän leipomasta,

Tyttären kaputtamasta,

15 Pitkiä kynsiä pistelemästä.

Emäntä mulle kaakun leipo.

Minä kaakun kalamiehille.

Kalamiehet kaloja antoi.

Minä kalat riihimiehille,

20 Riihimiehet jyviä antoi.

Minä jyvät „kosson" suuhun.

2342. 1 toisin: joss' oli kukko kullasta, kana vaskesta valettu.
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Kosso puolet kylkiänsä.

Minä kyljet koiran suuhun,

Koira mulle oravan haukku.

2ö Minä oravan kokko linnulle

Kokko mulle siipens' antoi

Joilla lentää lepsuttelin

Yheksän meren ylitse

Sieir oli kukko kullasta

.•50 Kana vaskesta valettu.

2344. Korpil. Lilius 120. 88.

Särkijoki. Hermanni Hakala, 10 v.

Kun oli yksi mies linnusta-

massa.

Se hätyytti minua

Minä hyppäsin pinon päälle,

Pino syttyi valkeaseen.

-, Minä hyppäsin aidalle.

Aita kaatui kahden puolen.

Minä hyppäsin kalliolle,

Kallio muuttui kankaaksi.

Läskinkantaja.

2345. Hattula. Salo 201. 13.

Eedvard Laine l. „ Vanha Patari",

68 V.

Minä tiärän sen hiiren,

Kun kaarot sen vuaren,

Jossa asu se seppä.

Kun terot sen keihään,

r, Kun pisti sitä karhua,

Kun mursit sen härjän,

Kun ryyppäs sen vesen,

Kun sammut sen valkeen,

Kun poltti sen tankon,

10 Kun löi sitä sutta,

Kun söi sen koirran,

Kun puri sitä miästä.

Kun pläskin kanto.

2346. Orimatt. SMMY: Reinhol-

min kok. 99 45.

Ma tiedän.

Ma tiedän sen hiiren,

Ku kaaputti vuorta,

Kuss' asui se seppä,

Kun takoi sen keihän,

y Mi tappoi sen karhun,

Joka söi sen härjän.

Joka joi sen veden.

Mi sammutti valkeen,

Ku poltti sen kangen,

10 Mikä löi sen suden.

Joka söi sen koiran

Mi haavotti miestä

Ku lihoa kantoi.

2347. Korpil.? Kotikoski 5. 08.

Tien mä sen vuoren.

Kun paha vei sen papin.

Kun sammutt' sen valkian.

Kun rouhas sen härjän,

5 Kun teroitt' sen keihään,

Kun löi sitä sutta,

Kun söi sen koiran.

Kun puri sitä miestä

:,: Kun läskiä kanto :,:

Onnimanni.

2348. Somern. Viherv. 3332. 10.

Nummella huusi „rajanhuutaja" seu-

raavasti :
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„Sorkkamannista sorikeen,

sorikesta soremanniin,

soremannista rinikeen,

rinikestä rintamanniin,

5 rintamannista soohesvahhaan,

soohesvahasta meeravahhaan,

meeravahasta linkaankivveen,

linkaankivestä tomankantoon,

tomankannosta tomikeen.^

10 Täsä on paikka väärä

ja täst on raja auki."

2349. Somern. Viherv. 733. 10.

Härjänoja. Mamia Mikkola, 46 v.

Pöpöröstä pöytärinkiin,

pöytärinkistä rinikeen,

rinikestä rintosotaan,

rintosorasta sorikeen,

5 sorikesta sortamanniin,

sortamannista manikeen,

manikesta maapöllöön,

maapöllöstä pöpöröön.

2350. Somern. Viherv. 735. 10.

Härjänoja. Jaakkolan torpan emän-

tä, 70 V.

Mars mars matapööli,

matapöölistä pöppöröön,

pöppöröstä pöytäristiin,

pöytärististä riamuseen,

5 riamusesta rintasyvään.

2351. Somern. Viherv. 734. 10.

Keltiainen. AlvIina Tallgren, 22 v.

Rinikestä rintasolkeen,

rintasoljesta sorikeen,

sorikesta sorttamanniin,

sorttamannista manikeen,

manikesta matapöllöön,

matapöllöstä pöperöön,

pöperöstä pöytärinkiin,

pöytärinkistä rinikeen

2352. Somern. Viherv. 1224. 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä, 50 v.

Nummella (U. 1.) huusi „rajanhuu-

taja":

Sorkkamannista Sorikeen,

Sorikesta soremanniin,

Soremannista rinikeen,

Rinikestä rintamanniin

5 Rintamannista soohesvahhaan,

Soohesvahasta meeravahhaan

Meeravahasta linkaankivveen,

Linkaankivestä tomankan-

toon,

Tomankannosta tomikeen.

10 Täsä on paikka väärä

ja täst on raja on auki.

2353. Somero. HO 31 141. 13.

Joensuu. Lena Hagjors, 70 v.

Rinukestä rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta soukkamanniin,

Soukkamannista manikeen,

5 Manikesta matapöllöön,

Matapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytärinkistä rinukeen,

Rinukestä rintasolkeen

J. n. e.

2348. 1 Ylläoleva on „oli ennen Onnimanni" lorun tapaista. Ker. mui^t
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2354. Somero. HO 31 29. 13.

Kiiltela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

ks. tir. 1625.

Rinikestä rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sorkkamanniin,

Sorkkamannista manikeen,

ö Manikesta maatapöllöön,

Maatapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytärinkistä rinikeen

j. n. e.

2355. Jokioin. Aaltonen UI. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sortamanniin,

Sortamannista marikeen,

Marikesta matapöllöön,

ö Matapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytäringistä rinikeen,

Rinikestä rintasolkeen.

2356. Tammela. Viherv., Antero

Vipunen 09, 25. s.

Pöytärinkistä sinikeen,

sinikestä rintasolkeen,

rintasoljesta sorikeen,

sorikesta sorkkamanniin,

5 sorkkamannista manikeen,

manikesta matapöllöön,

matapöllöstä pöröröön,

pöpöröstä pöytärinkiin.

2357. Tammela. Mikkola E. 737

.

13.

Ollermanni

Olin minä ennen ollermanni,

minusta kasvo kauramanni,

kauramannista matikee,

matikesta matopöllö,

r, matopöUöstä pöpöroö,

pöpöröstä pöytärinki,

pöytärinkistä sitikee,

sitikestä rintasolki,

rintasoljesta solikee,

10 solikesta sormuskimppu.

2358. Tammela. HO 31 257. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammin kylässä.

Rinikestä rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sortamanniin,

Sortamannista manikeen,

5 Manikesta maatapöllöön,

Maatapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytärinkistä rinikeen.

2359. Tammela. HO 31 268. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

„ Ympyriäinen luku."

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sorttamanniin,

Sorttamannista monikeen,

Monikesta matapöllöön,

5 Matapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytärinkistä rinukeen,

Rinukesta rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen.

J. n. e.

2360. Tammela. HO 31 349. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v,
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..Ympyriäinen luku."

Rinikestä rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sortamanniin,

Sortamannista manikeen,

5 Manikesta maatapöllöön,

Maatapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytärinkiin,

Pöytärinkistä rinikeen.

2361. Humppila. HO 10 38. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Pöpöröstä pöytärinkiin.

Pöytärinkistä rinikkaan.

Rinikasta rintasolkeen.

Rintasoljesta sorikeen

:, Sorikesta sorkkamanniin.

Sorkkamannista manikeen.

Manikesta maatapöllöön. .

Maatapöllöstä pöpöröön.

Pöpöröstä j. n. e.

(ympyräinen)

2362. Humppila. HO 10 46. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Olin ennen ollermanni.

Tuli musta kauramanni.

2363. Humppila. HO 31 449. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V. Kuullut pikkutyttönä.

..Ympyräinen laulu."

Pöytärinkistä rinikeen,

Rinikestä rintasolkeen,

Rintasoljesta sorikeen,

Sorikesta sorkkamanniin,

ö Sorkkamannista manikeen,

Manikesta maatapöllöön,

Maatapöllöstä pöpöröön,

Pöpöröstä pöytäiinkiin,

Pöytärinkistä rinikeen.

J. n. e.

2364. Akaa. Tyyskä 1329 8. 03.

Anton Hautakoski, 15 v. Muistiinp.

Inkoossa.

Päättymätön satu.

Olin ennen Onnimanni

Onnimannist matikka,

Matikasta maitopyörä

Maitopyöräst pytikkä

5 Pytikästä pöytäristi

Pöytäristist ripukka,

Ripukasta rintakisko,

Rintakiskost kipuna,

Kipunasta kirjammerkki

10 Kirjammerkist meteli.

Metelistä meirän herra,

Meirän herrast hevukka.

Hevukasta heinäkelkka

Heinäkelkast kekäle.

15 Kekäleestä kenkänraja

Kenkänrajast rairanhaara,

Rairanhaarast havukka.

Havukasta hankon varsi

Hankonvarrest vavukka,

20 Vavukasta Onnimanni

Onnimannist matikka

j. e. p.

2365. Akaa. Lahtinen UI. 04.

Toijala. Kalle Römss, 45 v. Kuul-

lut isältään.

Varstan pöllöstä pörikeen

Pörikestä pöytärinkiin

Pöytäringistä rimakeen

Rimakesta riimun solkeen

5 Riimun soljesta sorikeen
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Sorikesta sormiiskimppuun

Sormuskimpusta kimaraan

Kimarasta kirvesvarteen

Kirvesvarresta vasaraan

10 Vasarasta pörikeen

J. n. e. p.

2366. Sääkm. HO 24 842. 13.

Rirvala. Eriika Haiidanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Kirvesvarresta kipura

Kipurasta kirvesvarsi

Kirvesvarresta vasara

Vasarasta vastapöUö

:, Vastapöllöstä pörinke

Pörinkestä pöytärinki

Pöytärinkistä rimuke

Rimukesta rintasolki

Rintasoljesta sorike

10 Sorikesta sormuskimppu

Sormuskimpusta kipura

Kipurasta j. n. e.

2367. Tyrväntö. HO 24 751. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Vasarasta vastapöllöön

Vastapöllöstä pörikeen

Pörikestä pöytärinkiin

Pöytärinkistä riimunkiin

ö Riimunkista rintasolkeen

Rintasoljesta sorikeen

Sorikesta sormuskimppuun

Sormuskimpusta kiparaan

Kiparasta kirvesvarteen

10 Kirvesvarresta vasaraan

Vasarasta j. n. e.

2368. Tyrväntö. HO 24 818. 13.

(Jskila. Emma Johanson, 65 v.

Olin minä Onnimanni

Onnimannista matike

Matikesta maitopyärrä

Maitopyärrästä pöperö

5 Pöperöstä pöytäristi

Pöytärististä rimuke

Rimukesta rintasolki

Rintasoljesta sorike

Sorikesta sormuskimppu

10 Sormuskimpusta kipinä

Kipinästä kirjanmerkki

Kirjanmerkistä meteli

Metelistä miäliherra

Miäliherrasta hevonen

15 Hevosesta heinäsirkka

Heinäsirkasta sinikello

Sinikellosta kekäle

Kekäleestä kenkiraja

Kenkirajasta rapakko

20 Rapakosta hankonvarsi

Hankonvarresta vatukka

Vatukasta vaimononni

Vaimononnesta omena

Omenasta Onnimanni

25 Onnimannista j. n. e.

2369. Hattula. Salo 1. 12.

,,0/i ennen Onnimanni."

Oli ennen Onnimanni,

onnimannista matikka,

matikasta maitopyärrä,

maitopyärrästä pytikkä,

5 pytikästä pöytäristi,

pöytärististä risukko,

risukosta rintasolki,

rintasoljesta sopukka

sopukasta sormikinnas,

10 sormikintaasta kipuna,
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1")

kipunasta kirjanmerkki,

kirjanmerkistä meteli,

metelistä meltorauta,

meltoraurasta rasia,

rasiasta rairanhaara,

rairanhaarasta harakka,

harakasta hankonvarsi,

hankonvarresta vasikka,

vasikasta vallesmanni,

20 vallesmannista matikka

matikasta j. n. e.

2370. Hattula. Salo 199. 13.

Eedvard Laine, 68 v.

Olin minä ennen anni-

panni,

Kasvo minusta kaurapanni,

Kaurapannista parike,

Parikesta pasmansolmi,

ö Pasmansolmesta sorike,

Sorikesta sormuskimppu,

Sormuskimpusta kipara,

Kiparasta kiulunkorva,

Kiulunkorvasta korento,

10 Korennosta koukunvarsi,

Koukunvarresta vasara,

Vasarasta vastapöUö,

Vastapöllöstä pökäri,

Pökäristä pöytärinki,

Pöytärinkistä ritari.

Ritarista rintasolki,

Rintasoljesta sorike,

Sorikesta sormuskimppu,
J. n. e.

lö

2371. Hattula. HO 24 17 (= Salo

606). 13.

Pekola. Lyyti Kuusinen, 10 v. (Salo

606:ssa v. 1914 13 v.)

Oli ennen Onnimanni,

onnimannista matikka,

matikasta maitopyärrä',

maitopyärrästä^ pytikkä,

ö pytikästä pöytäristi,

pöytärististä risukka,

risukasta rintasolki,

rintasoljesta sopukka,

sopukasta sormenkinnas,

10 sormenkintaasta kipukka-,

kipukasta- kirjanmerkki,

kirjanmerkistä meteli,

metelistä meltorauta,

meltoraurasta rasia,

i,> rasiasta rautanhaara,

rautanhaarasta harakka,

harakasta hankonvarsi,

hankonvarresta vasikka,

vasikasta vallesmanni,

20 vallesmannista matikka,

j. n. e.

2372. Hattula. HO 24 337 a. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Kun minä olin kotonani

Minusta kasvo kauramanni

Kauramannista manikeen

Manikesta vastapöllöön

5 Vastapöllöstä pörikeen

Pörikestä pöytärinkiin

Pöytärinkistä riimuntiin

2371. 1 Salo 606:ssa: maitopyörrä, Maitopyörrästä.

Kipunasta,

2 Salo 606:ssa: kipuna.
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Riimuntista rintasolkeen

Rintasoljesta sorikeen

10 Sorikesta sormuskimppuun

Sormuskimpusta kiparaan

Kiparasta kirvesvarteen

Kirvesvarresta vasaraan

Vasarasta vastapöllöön

15 Vastapöllöstä j. n. e.

2373. Renko. HO 24 245. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

manikee(n)

Manikesta maitopöllö

Maitopöllöstä pömikeen

Pömikestä pöytärinkiin

5 Pöytärinkistä rimikeen

Rimikestä rintasolkeen

Rintasoljesta sorikeen

Sorikesta sorkkamanniin

Sorkkamannista manikeen

10 Manikesta j. n. e.

2374. Hausj. HO 1 388. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.

Pörikestä pöytärinkiin,

pöytäringistä risikeen,

risikestä rintasolkeen,

rintasoljesta sorikeen,

5 sorikest sormusvarteen,

sormusvarresta vasaraan,

vasarasta vastapöllöön,

vastapöllöstä pörikeen.

2375. Tuulos. HO 1 614. 14.

Pohjoinen. Paavo Marjanen, 16 v.

Olin ennen Onnimanni,

onnimannista matikka,

matikasta maitopyörä.

maitopyörästä pytikkä,

5 pytikästä pöytäristi,

pöytärististä ripukka,

ripukasta rintasolki,

rintasoljesta sopukka,

sopukasta Suomen kirja,

10 Suomen kirjasta kipinä,

kipinästä kirjan merkki,

kirjanmerkistä meteli,

metelistä meiän herra,

meitän herrasta hepukka,

15 hepukasta hevosen kenkä,

hevosen kenkästä kepukka,

kepukasta kenkäraja,

kenkärajasta rapakko,

rapakosta raitanhaara,

20 raitanhaarasta hapakka,

hapakasta hangonvarsi,

hangonvarresta vatukka,

vatukasta vaimon onni,

vaimononnesta omena,

25 omenasta Onnimanni,

j. n. e.

2376. Hauho. HO 29 30. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Olin minä Onnimanni,

onnimannista matikka

matikasta maitopyörä,

maitopyörästä pöperö,

5 pöperöstä pöytäristi,

pöytärististä riimunki,

riimunkista rintasolki,

rintasoljesta solike,

solikesta sormuskimppu,

10 sormuskimpusta kipinä,

kipinästä kirjanmerkki,
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kirjanmerkistä meteli,

metelistä mieliherra,

mieliherrasta hevonen,

lö hevosesta heinäsirkka,

heinäsirkasta sirike,

sirikestä seinäkello,

seinäkellosta kengänraja,

kengänrajasta rapakko

20 rapakosta roiton' raha,

raitan rahasta hangonvarsi

hangonvarresta vatukka

vatukasta vaimononni,

vaimononnesta omena.

2377. Hauho. HO 24 492. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

„ Ympyriäistä".

Vasarasta vastapöllöön

Vastapöllöstä pörikeen

Pörikestä pöytärinkiin

Pöytärinkistä riimuntiin

5 Riimunnista rintasolkeen

Rintasoljesta sorikeen

Sorikesta sormuskimppuun

Sormuskimpusta kiparaan

Kiparasta kirvesvarteen

10 Kirvesvarresta vasaraan

Vasarasta j. n. e.

2378. Hauho. HO 24 578. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Riimunnista rintasolkeen

Rintasoljesta sorikeen

Sorikesta sormuskimppuun

Sormuskimpusta kiperään

.-, Kiperästä kirvesvarteen

Kirvesvarresta vasaraan

Vasarasta vanttapöllöön

Vanttapöllöstä pörikeen

Pörikestä pöytärinkiin

K) Pöytärinkistä riimuntiin

Riimunnista j. n. e.

2379. Asikk. HO 1 859. 14.

tiillUä. Amalia Malmsten, 55 v.

Olin minä Onnimanni,

onnimannista matikka,

matikasta maitopyörä,

maitopyörästä pöperö,

5 pöperöstä pöytäristi,

pöytärististä rimuke,

rimukesta rintasorke,

rintasorkesta sorike,

sorikesta sormuskimppu,

10 sormuskimpusta kipinä,

kipinästä kirjanmerkki,

kirjanmerkistä meteli,

metelistä mieliherra,

mieliherrasta hevonen,

15 hevosesta heinäsirkka,

heinäsirkasta sinikello,

sinikellosta kekäle,

kekäleestä kengän raja,

kengän rajasta rapakko,

20 rapakosta raitahaara,

raitahaarasta harakka,

harakasta hangonvarsi,

hangonvarresta vatukka,

vatukasta vaimononni,

2ö vaimononnesta Onnimanni,

onnimannista j. n. e.

2380. Asikk. HO 1 806. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Olin minä Onnimanni,

onnimannista matikka,

2377. 1 Voisi lukea myös: raiton, mutta ei raitan, kuten seur. säkeessä.
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matikasta maitopyörä,

maitopyörästä pöpörö,

5 pöpöröstä pöytäristi,

pöytärististä riimukka,

riimukasta rintasolki,

rintasoljesta sorike,

sorikesta sormuskimppu,

10 sormuskimpusta kipinä,

kipinästä kirjanmerkki,

kirjanmerkistä meteli,

metelistä mieliherra,

mieliherrasta hevonen,

15 hevosesta heinäsirkka,

heinäsirkasta sinikello,

sinikellosta kekäle,

kekäleestä kenkäraja,

kenkärajasta rapakka,

20 rapakasta raitanhaara,

raitanhaarasta harakka,

harakasta hangon varsi,

hangonvarresta vapukka,

vapukasta vaimononni,

25 vaimononnesta omena.

2381. Hollola. HO 35 5. 14-15.

Kalliola.

Vanhan ajan juttu.

Oli kerran maitopyörä,

maitopyörästä pytikkä.

Pytikästä pöytäristi,

pöytärististä ripukka.

5 Ripukasta rinta solki,

rintasoljesta sopukka.

Sopukasta Suomen kirja,

Suomenkirjasta kipinä.

Kipinästä kirjan merkki,

10 kirjan merkistä meteli.

Metelistä. meidän herra,

meidän herrasta hevonen.

Hevosesta maito pyörä,

Maitopyörästä pytikkä.

15 Pytikästä pöytäristi,

pöytärististä ripukka j. e. p.

2382. Iitti. Pattila 77. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Muistiinp.

Saarasten kylässä.

..Meilän herrasta Hepukkah".

Meilän herrasta Hepukkah.

Hepukasta Häntärikkah,

Häntärikasta Ritikkah,

Ritikasta Rintasolkeh,

5 Rintasolesta Sopukkah,

Sopukasta Sormikirjah,

Sormikirjasta Kipukkah,

Kipukasta Kirjanmerkkih,

Kirjanmerkistä Metelih,

10 Metelistä Meilänherrah,

Meilänherrasta Hepukkah,

Hepukasta Häntärikkah. J.n.e.

2383. Iitti. Puttila 366. 87.

Tillola. Maria Peltola, räätälin

vaimo, 30 v. Kuullut eräältä van-

halta vaimolta. Muistiinp. Rusi-

lan kylässä.

Poterosta pöytäsolkeh,

Pöytäsolesta sopukkah,

Sopukasta kipukkah,

Kipukasta kirjanmerkkih,

5 Kirjan merkistä metelih.

Metelistä meilän herrah,

Meilän herrasta hevoseh,

Hevosesta hepukkah,

Hepukasta häntäpyöräh,

10 Häntäpyörästä pöteröh,

Poterosta pöytä-solkeh,

j. n. e,
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2384. Luhanka. Lilius 109. 88.

Olin minä ennen Onnimanni,

Onnimannista menin minä

Matikl<aan,

Matikasta maitopyörään,

Maitopyörästä pöytärikkiin,

ö Pöytärikistä ripukkaan,

Ripukasta kipukkaan,

Kipukasta rintasolkeen,

Rintasolesta sormikintaasen,

Sormikintaasta meteliin,

10 Metelistä meijän herraan,

Meijän herrasta hevoseen,

Hevosesta henkiraha,

Varsasta rahavahinko.

Pukki meni puuhun.

2385. Vanaja. Anthoni 2.

Pukki meni puuhun

Mitä pukki puussa

Lehtiä taittaa

Mitä hän lehrillä

5 Vohten syörä

Mitä hän mairolla

Lasten juora

Mitä hän lapsilla

Lastuja kantaa

10 Mitä hän lastuilla

Paran alle pantaa.

Mitä hän paralla

Oltta keittää.

Mitä hän olvella

lä Papin juora

Mitä hän papilla

Väelle saarnaa

Mitä hän väellä

Taivaan täytteeks

00.

20 Mitä hän taivaalla

Vettä vuotaa

Mitä hän vesellä

Härän juora

Mitä hän haralle

25 Isoin pitoin tapettaa.

2386. LoppL HO 1 192. 14.

Läyliäinen. Henriikka Nylund, 80 v.

Putti meni puuhun

lehtiä laittaan.

Mitä niillä lehrillä?

Vuohen syörä.

5 Mitä sillä vuohella?

Maitoo lypsää.

Mitä sillä mairolla?

Lasten juora.

Mitä niillä lapsilla?

10 Lastuja noukkiin.

Mitä niillä lastuilla?

Paran alle.

Mitä sillä paralla?

Oltta pannaan.

15 Mitä sillä olvella?

Papin juora.

Mitä sillä papilla?

Saarnaa pitää.

Mitä sillä saarnalla?

20 Väen kuulla.

Mitä sillä väellä?

Taivaan tarpeeks.

Mitä sillä taivaalla?

Vettä sataa.

25 Mitä sillä veteliä?

Härjän juora.

Mitä sillä harjalla?

Häihin tapetaan.

2387. LoppL HO 1 197. 14.

Läyliäinen. Hilma Vaara, 30 v.
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Putti meni mettään

lehtiä taittaan.

Mitä niillä lehrillä?

Lehmän syärä.

5 Mitä sillä lehmällä?

Maitoo lypsetään.

Mitä sillä mairolla?

Lasten syärä.

Mitä niillä lapsilla?

10 Lastuja noukkiin.

Mitä niillä lastuilla?

Pannun alle.

Mitä sillä pannulla?

Viinaa keitetään.

15 Mitä sillä viinalla?

Messuun mennään.

Mitä sillä messulla?

Väen kuulla.

Mitä sillä väellä?

20 Taivaan iloon.

Mitä sillä taivaalla?

Vettä sataan.

Mitä sillä vesellä?

Ruohoo kasvaa.

25 Mitä sillä ruoholla?

Härjän syärä.

Mitä sillä harjalla?

Tapetaan poikajen häiks.

2388. Tuulos, HO 1 602. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Pukki meni puuhun

lehtiä taittaan.

Mitä sillä lehdellä?

Lehmän syörä.

5 Mitä sillä- lehmällä?

Maitoo antaa.

Mitä sillä mallolla?

Lasten juola.

Mitä niillä lapsilla?

10 Pulikoita kantaa.

Mitä niillä pulikoilla?

Pannun alle pannaan.

Mitä sillä pannulla?

Viinaa polttaa.

15 Mitä sillä viinalla?

Papin juola.

Mitä sillä papilla?

Saarnastooliin.

Mitä sillä papin saarnalla?

20 Taivaan iloks.

2389. Hollola. HO I 914. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, 12 v.

Pukki hyppäs puuhun.

Mitäs pukki puussa tekee?

Kerppuja taittaa.

Mitä niillä kerpulla?

ö Vuohen syötä.

Mitä sillä vuohella?

Maitoo lypsää.

Mitä sillä maidolla?

Lapsen juota.

10 Mitä sillä lapsella?

Lastuja noukkii.

Mitä niillä lastuilla?

Padan alle pannaan.

Mitä siinä patassa on?

15 Varia kuumennetaan.

Mitä sillä värillä?

Oltta laitetaan.

Mitä sillä olvella?

Papin juota.

20 Mitä sillä papilla?

Saarnaan nousee.
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Mitä sillä saarnalla?

Väen kuulla.

Mitä sillä väellä?

2.-, Taivahan täytteeks.

Mitä sillä taivaalla?

Että sataa.

Mitä sillä sateella?

Härän juota.

.io Mitä sillä härällä?

Vanhanpiian häiks tapetaan

Suur hirmuin härkä.

2390. Iitti. Piittila 76. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Muistiinp.

Saarasten kylässä.

„Hiiis sika Humppiih"

.

Huis sika Humppuh!
Mitä siellä Humpussa?
Lehtiä taittah.

Mitä niillä lehlillä?

ö Lehmille annetah.

Mitä niillä lehmillä?

Maitoa antaa.

Mitä sillä mailolla?

Lapsille annetah.

10 Mitä niillä lapsilla?

Lastuja kantah^:

Mitä niillä lastuilla?

Palan ale pannah.

Mitä siellä palassa?

1-, Kukkoja korstatah,

Kanoja kärstätäh,

Herroille herkuks'

Papille paistiks'

Ja lukkarille ruvaks'.

2391. Korpit.? Kotikos/ti 9'. 08.

Kuttu hyppäs koivuun

apsaluleijaa

Mitä siellä koivussa

[apsaluleijaa]

5 Lehtiä taittamaan

[apsaluleijaa]

Mitä niillä lehdillä

[apsaluleijaa]

Lampaille syötetään

H) [apsaluleijaa]

Mitä niillä lampailla

[apsaluleijaa]

Villoja keritään

[apsaluleijaa]

15 Mitä niillä villoilla

[apsaluleijaa]

Lankoja kehrätään

apsaluleijaa

Mitä niillä lankoilla

20 [apsaluleijaa]

Kankaita kudotaan

[apsaluleijaa]

Mitä niillä kankailla

[apsaluleijaa]

2ö Vaatteita tehdään

[apsaluleijaa]

Mitä niillä vaatteilla

[apsaluleijaa]

Lapsille laitetaan

.•50 [apsaluleijaa]

Mitä niillä lapsilla

[apsaluleijaa]

Lastuja noukkimaan

[apsaluleijaa]

2390. 1 Ensin ollut: kantaan, korjaus yläp.

2391

.

1 Kotikoski 453 = tämän säkeet 1— 6. Tämä runo näyttää myös, kuten useat Koti-

kosken muistiinpanot, olevan Punkalaitumelta (= HO 12 71) ja saatu J. F. Hellsteniltä.
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35 Mitä niillä lastuilla

[apsaluleijaa]

Padan alle pannaan

[apsaluleijaa]

Mitä sillä padalla

40 [apsaluleijaa]

Puuroa keitetään

[apsaluleijaa]

Mitä sillä puurolla

[apsaluleijaa]

45 Lapsille syötetään

[apsaluleijaa]

Mitä niillä lapsilla

[apsaluleijaa]

Kuttuja paimentaan

50 [apsaluleijaa]

Mitä niillä kutuilla

[apsaluleijaa]

Koivussa käymään

[apsaluleijaa]

55 Mitä siellä koivussa

[apsaluleijaa]

Lehtiä taittamaan

[apsaluleijaa]

j. n. e. p.

2392. Korpil. Kotikoski 160. 08.

Pukki hyppäs puuhun.

Mitä pukki puuhun

Oksasia taittamaan

Pienen kilin suuhun.

5 Mitä sillä vuohella?

Lapselle maitoo

Mitä sillä lapsella

Miniäksi taloon

Mitä sillä miniällä

K) Pöydän päähän istuun.

Mikä kirkko? — Ryssän kirkko.

2393. Somern. Viherv. 778. 10.

Härjanoja. Sarinin poika. Il v.

Minä menin kirkkoon.

Minkä kirkkoon?

Ryssän kirkkoon.

Minkä ryssän?

.s Papuryssän.

Minkä papu?

Härkäpapu.

Minkä härkä?

Puffelihärkä.

10 Minkä puffeli?

Vaunupuffeli.

Minkä vaunu?

Ruakavaunu.

Minkä ruaka?

15 Ihmisen ruaka.

Minkä ihminen?

Rajasuutari.

Minkä raja?

Kenkäraja.

20 Minkä kenkä?

Hevosenkenkä.

Minkä hevonen?

Sontahevonen.

Minkä sonta?

25 Karjansonta.

Minkä karja?

Siipikarja.

Minkä siipi?

Linnun siipi.

30 Minkä linnun?

Pikkulinnun.

Minkä pikku?

Ihmisen pikku.

2394. Somern. Viherv. 779. 10.

Keltiäinen. Juha Heikkilä, 23 v.
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Ma menin kirkkoon.

Minkä kirkkoon?

— Ryssänkirkkoon.

Minkä ryssän?

r, Papuryssän.

[Minkä] pavun?
- Härkäpavun.

[Minkä] härjän?

— Puffelihärjän.

10 [Minkä] puffelin?

— Vaunupuffelin.

[Minkä] vaunun?
— Ruakavaunun.

[Minkä] ruuan?

ir, - Ihmisen ruuan.

[Minkä] ihmisen?

" Vaimoilunisen.

[Minkä] vaimon?

— Ole vait.

2395. Somero. Hakala 107.

Kirkko. Mikä kirkko?

Ryssän kirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

.5 Mikä papu?

Härkäpapu.

Mikä härkä?

Puffelihärkä.

Mikä puffeli?

10 Vaunuun puffeli.

Mikan [!] vaunuun?

Kaalivaunnun.

Mikä kaali?

Keräkaali.

1.5 Mikä kerä?

Lankakerä.

Mikä lanka?

Villalanka.

33

04.

Mikä villa?

•20 Lampaanvilla.

Mikä lammas?

Emälammas.
Mikä emä?
Karitan emä.

o:> Mikä karitta?

Pikkukaritta.

Mikä pikku?

Ihmisen pikku.

Mikä ihminen?

ao Vaimihminen.

Mikä vai?

01 vai.

2396. Somero. HO 31 70.

Knltela. Hilja Lauri, IS v.

Mikä kirkko?

Ryssänkirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

:, Mikä papu?

Härkäpapu.

Mikä härkä?

Vaunuhärkä.

Mikä vaunu?

K» Ruakavaunu.

Mikä ruaka?

Sikaruaka.

Mikä sika?

Mettäsika.

1.5 Mikä mettä?

Koivumettä.

Mikä koivu?

Asekoivu.

Mikä ase?

20 Sota-ase.

Mikä sota?

Nuijasota.

13.
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Mikä nuija?

Kokkarenuija.

2r, Mikä kokkare?

Savikokkare.

Mikä savi?

Runtisavi.

Mikä runti?

30 Kirkonrunti.

2397. Somero. HO 31 42.

Ollila. Yrjö Pukkila, 15 v.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

Mikä papu?

Härkäpapu.

5 Mikä härkä?

Puffelihärkä.

Mikä puffeli?

Kaalipuffeli.

Mikä kaali?

lu Keräkaali.

Mikä kerä?

Lankakerä.

Mikä lanka?

Suutarlanka.

lö Mikä suutar?

Rajasuutar.

Mikä raja?

Kenkänraja.

Mikä kenkä?

20 Hevosen kenkä.

Mikä hevonen?

Vetohevonen.

Mikä veto?

Sonnanveto.

25 Mikä sonta?

Karjansonta.

Mikä karja?

13.

Siipikarja,

Mikä siipi?

M) Linnun siipi.

Mikä lintu?

Pikkulintu.

2398. Somero. HO 31 158. 13.

Ollila. Uuno Älli, 11 v.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

Mikä papu?

Härkäpapu.

5 Mikä härkä?

Puffelihärkä.

Mikä puffeli?

Vaunupuffeli.

Mikä vaunu?

10 Rasvavaunu.

Mikä rasva?

Sianrasva.

Mikä sika?

Mettäsika.

15 Mikä mettä?

Koivumettä.

Mikä koivu?

Asekoivu.

Mikä ase?

20 Sota-ase.

Mikä sota?

Nuijasota.

Mikä nuija?

Kokkarnuija.

25 Mikä kokkar?

Savikokkar.

Mikä savi?

Tinasavi.

Mikä tina?

.-50 Nappitina.
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Mikä nappi?

Räätälinnappi.

Mikä räätäli?

Vällyräätäli.

a.-, Mikä välly?

Rekivälly.

Mikä reki?

Kirkkoreki.

Mikä kirkko?

40 Ryssänkirkko.

2399. Jokioin. HO 31 524. 13.

Vanlampi. Laari Tamminen, 13 v.

Mikä räätäli?

Vällyräätäli.

Mikä välly?

Kirkkovälly.

:. Mikä kirkko?

Ryssänkirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

xMikä papu?

10 Härkipapu.

Mikä härkä?

Puffelihärkä.

Mikä puffeli?

Vaununpuffeli.

15 Mikä vaunu?

Sikavaunu.

Mikä sika?

Mettäsika.

Mikä mettä?

20 Koivumettä.

Mikä koivu?

Asekoivu.

Mikä ase?

Sota-ase.

2ö Mikä sota?

Nuijasota.

Mikä nuija?

Kokkarnuija.

Mikä kokkare?

:j() Savikokkare.

Mikä savi?

Tinasavi.

Mikä tina?

Nappitina.

35 Mikä nappi?

Räätälinnappi.

Mikä räätäli?

Vällyräätäli.

J. n. e.

2400. Tammela. Aaltonen 129. 13.

Forssa.

Mikä kirkko?

Ryssän kirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

5 Mikä papu?

Härkäpapu.

Mikä härkä?

Puhvelihärkä.

Mikä puhveli?

10 Vaunun puhveli.

Mikä vaunu?

Tavaravaunu.

Mikä tavara?

Asetavara.

15 Mikä ase?

Sota-ase.

Mikä sota?

Nuijasota.

Mikä nuija?

•20 Kokkare nuija.

Mikä kokkare?
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Savikokkare.

Mikä savi?

Tinasavi.

2-) Mikä tina?

2401. Tammela. HO 31 529. 13.

Haiidankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Miiistiinp. Jokioisten Vaii-

lammilla.

Mikä lehmä?

Ruskon lehmä.

Mikä rusko?

Aamurusko.

r, Mikä aamu?
Tuarstaiaamu.

Mik'ä tuarstai?

Helatuarstai.

Mikä hela?

10 Puukon hela.

Mikä puukko?

Lahtipuukko.

Mikä lahti?

Lammaslahti.

15 Mikä lammas?

Mustaiammas.

Mikä musta?

Pikimusta.

Mikä piki?

20 Suutarin piki.

Mikä suutari?

Saapassuutari.

Mikä saapas?

Kiälisaapas.

2o Mikä kiäli?

Lehmän kiäli.

Mikä lehmä?

Ruskon lehmä.

J. n. e.

2402. Tammela. HO 31 566. 13.

Kankijärvi. Johannes Ranta. 13 v.

Mikä kirkko?

Ryssänkirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

5 Mikä papu?

Härkäpapu.

Mikä härkä?

Puhvelihärkä.

Mikä puhveli?

K. Vaunupuhveli.

Mikä vaunu?

Sikovaunu.

Mikä sika?

Mettäsi ka.

15 Mikä mettä?

Koivumettä.

Mikä koivu?

Asekoivu.

Mikä ase?

20 Sota-ase.

Mikä sota?

Nuijasota.

Mikä nuija?

Kokarnuija.

25 Mikä kokar?

Savikokar.

Mikä savi?

Tinasavi.

Mikä tina?

30 Nappitina.

Mikä nappi?

Räätälin nappi.

Mikä räätäli?
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Vällyräätäli.

;)ö Mikä välly?

Rekivälly.

Mikä reki?

Kirkkoreki.

Mikä kirkko?

JO Ryssänkirkko.

J. n. e.

2403. Tammela. HO 31 319. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Mikä aamu?

Tuarstaiaamu.

Mikä tuarstai?

Helatuarstai.

5 Mikä hela?

Puukonhela.

Mikä puukko?

Lahtipuukko?

Mikä lahti?

H) Lammaslahti.

Mikä lammas?

Mustalammas.

Mikä musta?

Pikimusta.

lö Mikä piki?

Suutarinpiki.

Mikä suutari?

Saapassuutari.

Mikä saapas?

20 Kiälisaapas.

Mikä kiäli?

Lehmänkiäli.

Mikä lehmä?

Kylähukan lehmä.

•2.-, Mikä kylä?

Ruskonkylä.

Mikä rusko?

Aamurusko.

Mikä aamu ?

M) Tuarstaiaamu.

J. n. e. (sama alusta taas)

2404. Tammela. HO 31 399. 13.

Porras. Väinö Hellsten, 14 v.

Oliks paitas pyykisä?

Oli.

Tuliks puhtaaks?

Tuli.

5 Meniks kirkkoon?

Menin.

Mihen kirkkoon?

Ryssänkirkkoon.

Minkä ryssän?

10 Papuryssän.

Minkä papu?

Ruakapapu.

Minkä ruaka?

Kaaliruaka.

15 Minkä kaali?

Keräkaali.

Minkä kerä?

Lankakerä.

Minkä lanka?

20 Suutarilanka.

Minkä suutari?

Rajasuutari.

Minkä raja?

Kenkäraja.

25 Minkä kenkä?

Hevosen kenkä.

Minkä hevosen?

Kartanon hevosen.

Minkä kartanon?

30 Kosken kartanon.

Minkä koski?

Välikoski.
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2405. Loppi. HO 1 33. 14.

Vojakkala. Otto Kallela, 11 v.

Mikä kirkko?

Ryssän kirkko.

Mikä ryssä?

Papuryssä.

.-, Mikä papu?

Härkäpapu

Mikä härkä?

Puhvelihärkä

Mikä puhveli?

10 Vaununpuhveli.

Mikä vaunu?

Ruakavaunu.

Mikä riiaka?

Kaaliruaka.

15 Mikä kaali?

Keräkaali.

Mikä kerä?

Lankakerä.

Mikä lanka?

20 Suutarinlanka.

Minkä suutarin?

Rajasuutarin.

Mikä raja?

Kenkäraja.

2ö Mikä kenkä?

Lehmänkenkä.

Minkä lehmän?

Kartanon lehmän.

Minkä kartanon?

.{O Koskenkartanon.

Minkä kosken?

Merenkosken.

Minkä meren?

Välimeren.

•3.) Mikä väli?

Haarain väli

Minkä haarain väli?

Ihmisen.

Minkä ihmisen?

40 Vaimihmisen.

Minkä vai(m)?

Ole vai!

Missä voi? — Hiiri vei.

Somern. Ks. nr. 457-8.

2406. Somero. SMMY: Reinhol-

min kok. 99 49.

Mikä voin vei?

hiiri etc.

Sades ej egentligen vara en lek,

men en dialog dock emellan tvenne.

2407. Somero. Aaltonen 227. 13.

Kultela. Hilda Herttua, 30 v.

Misä voi?

Hiiri sen söi.

Misäs se hiiri?

Se on aitan alla.

5 Misäs aitta?

Valkkee sen poltti.

Misäs se valkkee on?

Vesi sen sammutti.

Misäs se vesi on?

10 Härkä sen ryyppäs.

Misäs se härkä on?

Se on niituir syömäs.

Misäs se niittu on?

Vikatin sen vilkkas.

15 Misäs se vikatin on?

Kovasin sen kulutti.

Misäs se kovasin on?

Se on kannon nokasa.
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Misäs se kanto on?

•_>(> Kanto laho.

Misäs se laho kanto on?

Kukko sen nokkas.

Misäs se kukko on?

Se on haukan perseesä,

1.-, tuulta polkemasa,

maata viiltämäsä,

yhreksän meren takan.

Ja kuka sen sanan perästä

puhhuu,

pitää nypittämän ja napitta-

man

M) ja yhreksän kuppia verta kor-

vasta vuoratetta-

man.

2408. Somero. HO 31 20. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Mikä toi?

Nykä

Mikä toi? —
Näkä

5 Mikä sen voin lävestä vei? —
Hiiri.

Misä se hiiri? —
Aitan alla

Misä se aitta? —
10 Valkia poltti.

Misä se valkia? —
Vesi sen sammutti.

Misä se vesi? —
Härkä ryyppäs.

15 Misä se härkä? —
Niitulla juaksi

Misä se niittu? —
Vikatin niitti

Misä se vikatin? —

20 Kovasin kulutti

Misä se kovasin? —
Kannon pääsä.

Misä se kanto? —
Karhu kaasi.

25 Misä se karhu? ~
Maata se viiltää,

Tuulta se polkee

Ja se on tiätämätön minulta.

2409. Somero. Viherv. 416. 09.

Saarentaka. Eiifrostina Stählman,

61 V. Miiistiinp. Kaukijarven ky-

lässä.

Somerolla on ollut käytännössä seu-

raava leikki

:

Joku leikkiin osaaottavista kysyi,

näyttäen pikkusormea

:

„mikäs toi on?"

Toinen vastasi:

„nykkä."

Kysyjä, näyttäen nimetöntä, kysyi:

„mikäs toi on?"

Toinen vastasi

:

„näkkä."

Kysyjä, näyttäen keskisormea, kysyi:

5 »mikäs toi on?"

Toinen vastasi:

„nykkä".

Kysyjä, näyttäen etusormea, kysyi:

„mikäs toi on?"

Toinen vastasi:

„näkkä."

Kysyjä, näyttäen etusormen ja peu-

kalon välissä olevaa läpeä, kysyi

:

„mikäs toi on?"

Toinen vastasi:

10 „voiläpi."

Siitä jatkui keskustelu seuraavasti:

„Mikäs ton voin tost lävest

vei?" --
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„Hiiri." —
„Misä se hiiri?" —
„ Aitan alla." —

1-, „Misä se aitta?" —
„Valkee sen poltti." —
„Misä se valkee?" —
„Vesi sen sammutti." —
„Misä se vesi?" ---

•20 „ Härkä sen ryyppäs." —
„Misä se härkä?"

—

„Karhu sen kaasi." —
„Misä se karhu?" —
„Miäs sen tappo." —

25 „Misä se miäs?" —
„Yhreksän meren takana

ja Kirppijärvi kymmenes.

Joka tämän elämän perästä

hampaas raottaa,

pittää nypittämän ja napitta-

man aina liha-

luuhun asti."

Tämän sanottua ei kukaan saanut

puhua. Sitä, joka ensiksi puhui, ny-

pittiin.

2410. Somero. HO 31 2. 13.

Sylvänä. Karolina Bergman, 83 v.

Kehtolaulu.

Hiiri meni aittaan.

Misä se hiiri on?

Kissa sen tappo.

Misä se kissa on?

:, Kantoon hyppäs.

Misä se kanto on?

Valkkia sen poltti.

Misä se valkkia on?

Vesi sen sammutti.

10 Misä se v-esi on?

Härkä sen ryyppäs.

Misä se härkä on?

Karhu sen mursi.

Misä se karhu on?

lö Keihääseen se verettiin.

Misä se keihäs on?

Seppä sen tako.

Misä se seppä on?

Yhreksän meren takana,

20 Kilpijärvi kymmenes.

2411. Somero. HO 31 126. 13.

Sylvänä. Miina Näykki, 42 v.

Mikäs toi on?

Nykä.

Mikäs toi on?

Näkä.

5 Mikäs toi on?

Voiläpi.

Misäs se voi?

Hiiri sen söi.

Misä se hiiri?

10 Aitan alle se juaksi.

Misä se aitta?

Valkkia sen poltti.

Misä se valkkia?

Vesi sen sammutti.

15 Misä se vesi?

Härkä sen ryyppäs.

Misä se härkä?

Niitull se juaksi.

Misä se niittu?

20 Vikatin sen viilsi.

Misä se vikatin?

Seppä sen takos.

Misä se seppä?

Se on yhreksän meren takan,

25 Kilpijärvi kymmenes.

Somero. Ks. nr. 460, 462-3.
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2412. Jokioin. Viherv. 421. 09.

Latovainio. Joose Tuoniola, 16 v.

Jokioisten Latovainion l<ylässä lei-

kitään seuraavaa leikkiä:

Leikkijät panevat toisen kätensä

nyrkkiin, peukalo ylöspäin ja asetta-

vat sitten nyrkit päällitysten niin,

että ylempi nyrkki aina tarttuu al-

iansa olevaan peukaloon. Päällimäi-

sen 1. ylinnä olevan nyrkin peukalo

pannaan pystyyn. Joku leikkijöistä

kysyy, näyttäen alimmaisen käden

pikkusormea:

„iTiikä?"

Joku toinen vastaa:

„näkä."

Kysyjä, näyttäen nimetöntä, kysyy:

„mikä?"

Toinen vastaa

:

„nykä."

Kaikkien käsien joka sormesta ky-

sytään samallaisesti. Vastaukseksi

tulee vuorotellen: näkä; nykä. Kun

kysyjä, näyttäen päällimäisen käden

pystyssä olevaa peukaloa, kysyy:

-. „mikä?",

niin siihen vastataan:

„pitkäpiippu."

Keskustelu jatkuu siitä edelleen seu-

raavasti :

„Mikäs sen pitkänpiipun pääs-

tä voin on viä-

nyt?" —
„Hiiri." —
„Misä se hiiri?" —

K) »Aitan alla juaksee." —
„Misä se aitta?" —
„Valkee sen poltti." —
„Misä se valkee?" —
„Vesi sen sammutti." —

1.-, „Misä se vesi?" —
„ Härkä sen horasi." —

„Misä se härkä?" -

„Niitulla juaksee." —
„Misä se niittu?" —

•^0 „Vikahle sen vilkkas." —
„Misä se vikahle?" —
«Kovasin sen kolkkas." —
„Misä se kovasin?" —
„Äijän vyän alla." —

•2.5 „Misä se äijä?" -

»Kannon pääsä istuu." —
„Misä se kanto?" —
„Kukko sen nokkas." —
„Misä se kukko?" —

.JO Tuulta viiltämäsä,

maata polkemasa.

Kuka tämän sanan perästä

nauraa,

otetaan kortteli korvasta verta.

Sitä, joka ensiksi nauroi, nipistet-

tiin kovin korvasta.

2413. Jokioin. Aaltonen 74a. 13.

Minkiö. Vilhelm Leskcnsaari, synt.

Perttalassa (Ypäjällä), 90 v.

Misä se äijä?

Niittua niittämäsä.

Misä se niittu?

Vikahre sen vilkkas,

.-, Kovasin sen kulutti.

Misä se kovasin?

Kannon pääsä.

Misä se kanto?

Kukko nokkas.

10 Misä se kukko?

Haukka vei.

Misä se haukka?

Tuulta viiltämäsä,

maata polkemasa.
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lö Ja kuka tämän sanan perästä

puhhuu, nipitään ja na-

pitaan niin että korvan

juuresta veri tullee.

2414. Tammela. HO 31 590. 13.

Haiidankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisten Vaii-

lammilla.

Mikä toi?

Nykä.

Mikä toi?

Näkä.

5 Mikä toi?

Piippa.

Mikä sen päästä voin vei?

Hiiri.

Misä se hiiri?

10 Aitan alla.

Misä se aitta?

Valkee sen poltti.

Misä se valkee?

Vesi sen sammutti.

15 Misä se vesi?

Härkä sen ryyppäs.

Misä se härkä?

Niitulla juaksee.

Misä se niittu?

20 Vikahle sen vilkkas.

Misä se vikahle?

Kovasin sen kolkkas.

Misä se kovasin?

Äijän vyän alla.

2ö Misä se äijä?

Kannon pääsä istuu.

Misä se kanto?

Kukko sen nokkas.

Misä se kukko?

.50 Tuulta viiltämäsä,

Maata polkemasa.

Joka tämän sanan

Perästä puhhuu pukahtaa,

Nauraa nakahtaa,

;i5 Pittää kortteli korvan juuresta

Verta imettämän,

Ja kyynärä perseestä

Sualia revittämän

Ja nypittämän

40 Ja napittaman

Kun hampaas näyttää.

2415. Tammela. HO 31 241. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on ?

Näkä.

5 Mikä tosta lävestä voin vei?

Hiiri.

Misä se hiiri?

Aitan alla.

Misä se aitta?

10 Valkee sen poltti.

Misä se valkee?

Vesi sen sammutti.

Misä se vesi?

Härkä sen ryyppäs.

15 Misä se härkä?

Keihäs sen pisti.

Misä se keihäs?

Kovasin sen kulutti.

Misä se kovasin?

20 Äijän vyän alla.

Misä se äijä?

Ilmolan ison saunan takana

Nisuja kylvää.



Missä voi? - Hiiri vei. 523

Misä ne nisut?

•>:, Kukko ne niäli.

Misä se kukko?

Lentämäsä laulamasa

Yhleksän meren ylitte.

Joka puhhuu pukahtaa,

;;() Nauraa nakahtaa,

Pittää nypittämän, napittaman

Että kortteli korvista verta

tullee.

2416. Tammela. HO 31 320. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Sormia luettiin pikkusormesta peu-

kaloon päin ja sanottiin:

Mikä toi?

Nykä.

Mikä toi?

Näkä.

5 Mikä toi?

Pitkäpiippu\

Mitä siinä piipusa?

Voita.

Mikä sen voin vei?

10 Hiiri.

Misä se hiiri?

Ilmolan riihen takana.

Misä se riihi?

Valkee sen poltti.

15 Misä se valkee?

Vesi sen sammutti.

Misä se vesi?

Härkä sen horasi.

Misä se härkä?

•JO Niitulla juaksi.

Misä se niittu?

Vikahle sen vilkkas.

Misä se vikahle?

Kovasin sen kolkkas.

25 Misä se kovasin?

Äijän vyän alla.

Misä se äijä?

Kannon pääsä istu.

Misä se kanto?

.io Kukko sen nokkas.

Misä se kukko?

Tuulta viiltämäsä,

Maata polkemasa,

Joka tämän sanan perästä puh-

huu pukahtaa,

:55 Nauraa nakahtaa,

Otetaan kortteli korvista verta.

Nypitään kantapäähän asti."

„Joka puhui, joutui koko sakin ny-

pittäväksi."

2417. Tammela. HO 31 354. 13.

Lankaa. Maria Grönfors, 70 v.

Mikä se on?

Nykä.

Mikä se on?

Näkä.

5 Mikä sen voin siitä lävestä

vei?

Hiiri.

Misä se hiiri?

Aitan alle juaksi.

Misä se aitta?

10 Valkee sen poltti.

Misä se valkee?

Vesi sen sammutti.

Misä se vesi?

Härkä sen ryyppäs.

15 Misä se härkä?

2416. ^ peukalo = pitkäpiippu. Ker. sei.
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Niittuun hyppäs.

Misä se niittu?

Kannon alle pistettiin.

Misä se kanto?

0(1 Karhu sen raappas.

Misä se karhu?

Kuuseen hyppäs.

Misä se kuusi?

Maahan kaatus.

25 Misä se maa?

Mullaks muuttu.

Joka sen perästä tirskuu ja tars-

kuu

Pittää nypittämän että korvan

juuresta veri tip-

puu.

2418. Tammela. HO 31 283. 13.

Ojanen. Kaisa Linka, 77 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

5 Mikä toi on ?

Nummitukki.

Mikä tosta lävestä voin vei?

Hiiri.

Misä se hiiri?

10 Aitan alla.

Misä se aitta?

Valkee sen poltti.

Misä se valkee?

Vesi sen sammutti.

15 Misä se vesi?

Härkä sen ryyppäs.

Misä se härkä?

Karhu sen tappo.

Misä se karhu?

20 Keihäs sen pisti.

2419. Urjala. Perho 13 b. 07.

Mikä tämä?

Nykä näkä

Mikä sen nykän päästä voiv^

vei?

Hiiri.

5 Missä hiiri?

Aitan alla.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

10 Vesi sammutti.

Missä vesi?

Härkä ryyppäs.

Missä härkä?

Kirves tappo.

15 Missä kirves?

Kannom^^päässä.

Missä kanto?

Toukat söivät.

Missä toukat?

20 Linnut nokki.

Missä linnut?

Lentämässä

Yhreksän meren ylitte

Kahreksan kaupunkin läpitte.

2420. Tyrväntö. HO 24 741. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

(Luetaan [4:ää ensimäistä säfittäj

niin kauvan kun sormia piisaa)

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

5 Mikä toi on?

Ämmänpiippu.

Mikä siitä voin vei?
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Hiiri leppäsen aitan ale.

Missä se aitta?

K) Tuli poltti?

Mikä sen tulen?

Vesi sammutti.

Mikä sen veten?

Härkä ryyppäs.

15 Mikä sen härään.

Niityllä makaa.

Mikä sen niityn?

Viikate viippas.

Mikä sen viikatteen?

20 Seppä tako.

Mikäs sen sepän?

Tauti tappo.

Mikä sen taurin?

Tauti meni ikkunasta pihalle

25 Tuulsi ja viilsi

Ja joka tämän asian päälle nau-

raa pitää nypittämän ja

napittaman huuli halki

hammas poikki ja kort-

teli korvasta verta.

2421. fHattulaJ Tuomarila 72.11.

Tou, tou Toukolan^ ämmä
katkaisi meidän vasikan hän-

nän

kirnusi siitä leiviskän voita

Mistä se voi?

ö Kettu sen söi.

Missä se kettu?

Aittojen alla.

Missä se aitta?

Tuli sen po[l]tti

10 Missä se tuli?

Vesi sen sammutti.

Missä se vesi?

Härkä sen joi.

Missä se härkä?

15 Keihäs sen tappoi

Mistä se keihäs?

Seppä sen takoi.

^ Missä se seppä?

Tauti sen kaatoi.

20 Missä se tauti?

Kukko sen nokki

Kiiteli kaateli kymmenen me-

ren ylitse.

2422. fHattula.] Tuomarila 87.11.

Nykä näkä ämmän piippu

mikä sen voin silmästä? hiiri!

Mihinkä hän sen vei?

Lemposten aitan alle.

5 Missä se aitta?

Tuli sen poltti.

Missä se tuli?

vesi sen sammutti.

Mikä sen veden?

10 Härkä sen joi.

Mikä sen härän?

Keihäs tappoi.

Missä keihäs?

Äijän vyössä.

15 Missä äijä?

Hiitämässä liitämässä

yli yhdeksän Punaisen ' me-

ren,

joka tämän sanan perästä

2421. 1 Voi lukea myös: laii, taii Taiikolan.

2422. ^ Ollut ensin: punaisen, korjaus päällä.
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nauraa nakahtaa

•20 puhuu pukahtaa

on leuka halki hammas poikki

kortteli korvasta verta.

2423. Hattula. Salo 475. 14.

Elsa Rantanen. 11 v.

Kuka sen viilin pytystä söi?

Hiiri.

Entä se hiiri?

Kissa söi.

ö Entä se kissa?

Aitan alla makaa.

Entä se aitta?

Tuli poltti.

Entä se tuli?

10 Vesi sammutti.

Entä se vesi?

Härkä ryyppäs.

Entä se härkä?

Heinille hyppäs.

lö Entä se heinä?

Viikate niitti.

Entä se viikate?

Seppä tako.

Entä se seppä?

•in Mereen hyppäs.

2424. Hattula. Salo 511. 14.

Saimi Lagstedt. Uv.
Kuka sen viilin pytystä söi?

Kissa.

Entä se kissa?

Aitan alle hyppäs.

5 Entä se aitta?

Tuli poltti.

Entä se tuli?

Vesi sammutti.

Entä se vesi?

K) Härkä ryyppäs.

Entä se härkä?

Pellolle hyppäs.

Entä se pelto?

Viikate niitti.

j5 Entä se viikate?

Seppä tako.

Entä se seppä?

Mereen hyppäs.

2425. Hattula. Salo 515.

Väinö Virtanen, 10 v.

Mistä mies?

Kerimäeltä.

Onko evästä?

On pala.

5 Missä pala?

Hiiri söi.

Missä hiiri?

Kissa tappo.

Missä kissa?

10 Aitan alla.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

15 Missä vesi?

Härkä joi.

Missä härkä?

Kirves tappo.

Missä kirves?

20 Kannon päässä.

Missä kanto?

Karhu repi.

Missä karhu?

Mies tappo.

25 Missä mies?

14.
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Kukko nokki.

Missä kukko?

Kuussa,

Häntä lekku haavassa.

2426. Hattula. Salo 525. 14.

Jenny Palmu, 10 v.

Kuka sen voin pytystä söi?

Hiiri.

Entäs se hiiri?

Aitan alla makaa.

:, Entäs se aitta?

Tuli poltti.

Entäs se tuli?

Vesi sammutti.

Entäs se vesi?

10 Härkä ryyppäs,

Entäs se härkä?

Heinälle hyppäs.

Entäs se heinä?

Viikate niitti,

lö Entäs se viikate?

Seppä tako.

Entäs se seppä?

Mereen hyppäs.

2427. Hattula. Salo 561.

KaUe Nurminen, 10 v.

Mistä mies?

Kerimäeltä.

Onko evästä?

On pala.

5 Missä pala?

Hiiri söi.

Missä hiiri?

Kissa söi.

14.

Missä kissa?

Kt Aitan alla.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

15 Missä vesi?

Härkä joi.

Missä härkä?

Kirves tappo.

Missä kirves?

20 Kannon päässä.

Missä kanto?

Karhu repi.

Missä karhu?

Mies tappo.

•25 Missä mies?

Tiikeri tappo.

Missä tiikeri ?

Karhu tappo.

Missä karhu?

30 Karhu kuoli.

2428. Hattula. Salo 581. 14.

Elsa Niittymäki, 12 v.

Kuka sen voin pytystä söi?

Hiiri.

Entä se hiiri?

Aitan alle hyppäs.

5 Entä se aitta?

Tulii poltti.

Entä se tuli?

Vesi sammutti.

Entä se vesi?

10 Härkä joi.

Entä se härkä?

2428. 1 'Huom.! Tuli sanaa ei paikkakunnalla nykyään käytetä; ymmärretään

kyllä. Ker. huom.
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Heiniin hyppäs.

Entä ne heinät?

Viikate niitti.

15 Entä se viikate?

Seppä tako.

Entä se seppä?

Jokeen hyppäs.

2429. Hattula. Salo 622. 14.

Inkeri Salminen, Uv.
Kuka sen voin pytystä söi?

Hiiri.

Entä se hiiri?

Kissa tappo.

:. Entä se kissa?

Aitan alla makaa.

Entä se aitta?

Tuli poltti.

Entä se tuli?

]() Vesi sammutti.

Entä se vesi?

Härkä ryyppäs.

Entä se härkä?

Heinille hyppäs.

i.-i Entä se heinä?

Viikate niitti.

Entä se viikate?

Seppä tako.

Entä se seppä?

20 Mereen hyppäs.

2430. Hattula. HO 24 929. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35v.,synt.

Ihalempsin kylässä. Miiistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Mikä toi on?

Nykä

Mikä toi on?

Näkä

.-) Mikä toi on?

Ämmänpiippu
Mikä sen nokasta voin vei?

Hiiri vei.

2431. Hattula. HO 24 871. 13.

Mervi. Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Mikä toi on?

Nykä. (Useamp.

Mikä toi on? kertaan)

Näkä.

f) Mikä toi on?

Ämmän piippu.

Mikä sen päästä voin vei?

Hiiri leppäsen aitan ale.

Mikä se aitan?

K) Tuli poltti.

Mikä sen tulen?

Vesi sammutti.

Mikä sen vesen?

Härkä ryyppäs.

ir. Mikä sen härään?

Niityllä makaa.

Mikä sen niityn?

Viikate viippas.

Mikä sen viikatteen?

20 Seppä tako.

Mikä sen sepän?

Tuani ja tauti vei ylös il-

maan.

Joka tän erän perästä puhuu

pukahtaa, nauraa na-

kahtaa, kortteli kor-

vasta verta.

2432. Hattula. HO 24 716. 13.

Niliattula. Riika Leander, 76 v.



Missa voi? Hiiri vei. 529

Nykäii, näkäii.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

Mikä toi on?

Ämmän piippu.

Mikä siitä voin vei?

2433. Hattula. HO 24 351. 13.

Sikala, metsäk. Selma Hritio. 20 v.

Missä talo

Tuli poltti

Missä tuli

Vesi sammutti

.-i Missä vesi

Härkä joi

Missä härkä

Niityllä makaa

Missä niitty

II) Ruahoo kasvaa

Missä ruaho

Viikate viippas

Missä viikate

Sepän pajassa

lö Missä seppä

Hyppäs pajan lasista ulos.

2434, Hattula. HO 24 170. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Entäs se härkä

Miäs sen mursi

Missä se kukko

Se hypppäs yli yhreksän me-

ren

5 Kilpilammi' kymmenettä.

2435. Vanaja. HO 24 998. 13,

Äikäälä. Otto Nautalammi, 24 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

ö Mikä toi on?

Ämmänpiippu.

Mikä siitä voin vei?

Hiiri.

Missä hiiri?

10 Aitan alla.

Missä se aitta?

Valkee poltti.

2436. Renko. Tallimäki 32. 03
Useammilta henkilöiltä kuultu.

Nykä, näkä, nummentukki.
~ Kuka ton voin tuolta rop-

posest söi?

— Hiiri sen söi.

— Minkä se hiiri?

.5
— Aitan alle.

— Minkä se aitta?

— Valkee sen poltti.

— Minkä se valkee?

— Vesi sen sammutti.

10 — Minkä se vesi?

— p-lärkä sen ryyppäs.

— Minkä se härkä?

— Veitti sen tappo.

2434. 1 Kilpilammi — lammi Hattulan metsäkulmalla. Ker. sei.

34
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— Minkä se veitti?

15 — Seppä sen tako.

— Minkä se seppä?

— Kauroja kylvään.

— Minkä ne kaurat?

— Kukko ne nokki.

20 Minkä se kukko?
— Lensi yhreksän meren yli,

Kilpilammi^ kymmenes.

2437. Janakk. HO J 444. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Mikä toi on?

Nykä.

[Mikä toi onj?

Näkä.

f, Mikä ton voin tost silmäst

vei?

Hiiri.

Minkä se hiiri?

Aitan alle hyppäs.

Minkä se aitta?

10 Valkee poltti,

Minkä se valkee?

Vesi sammutti.

Minkä se vesi?

Härkä ryyppäs.

15 Minkä se härkä?

Niitulle hyppäsi.

Minkä se niittu?

Viikate ripsasi.

Minkä se viikate?

20 Seppä tako.

Minkä se seppä?

Pajan akkunasta hyppäsi vii-

ren virstan päähän.

2438. Janakk. HO 24 1062. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

ö Mikä sen voin siit puuron

silmästä vei?

2439. Loppi. HO 1 271. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

5 Kuka ton voin tost silmäst

vei?

Hiiri.

Minkä se hiiri?

Leipäsen aitan alle.

Minkä se aitta?

10 Valkee sen poltti.

Minkä se valkee?

Vesi sen sammutti,

Minkä se vesi?

Härkä sen ryyppäsi.

15 Minkä se härkä?

Karhu sen kaato.

Minkä se karhu?

Keihäs sen pisti.

Minkä se keihäs?

20 Seppä sen tako.

Minkä se seppä?

Yhreksän meren taka,

Kilpijärvi kymmenes.

Joka tämän sanan perästä

2436. 1 Kilpilammi on eräs lampi Rengossa. Ker. huom.
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•2.-, puhuu, pitää nypittämän

että Valkonen luu hohtaa.

2440. Loppi. HO 1 203. 14.

Läyliäineti. Hilma Vaara, 30 v.

Kuka ton voin puuron sil-

niäst söi?

Hiiri.

Minkä se hiiri?

Se meni leppäsen aitan alle.

:, Minkä se aitta?

Valkee sen poltti.

Minkä se valkee?

Vesi sen sammutti.

Minkä se vesi?

10 Härkä sen ryyppäsi.

Minkä se härkä?

Veitti sen tappo.

Minkä se veitti?

Seppä sen tako.

1-, Minkä se seppä?

Meni 9 meren taka

ja Kilpijärvi kymmenes.

2441. Loppi. HO 1 204. 14.

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

5 Kuka tost lävest voin söi?

Hiiri.

Minkä se hiiri joutu?

Yhreksän järven taka,

kilpijärvi kymmenes.

2442. Loppi. HO 1 103. 14.

Räyskälä. Kalle Rantala, 18 v.

Mikä tää on?

Nykä.

|Mikä tää on]?

Näkä.

ö [Mikä tää on]?

Ämmän pitkä sauna piippu.

Minkä se piippu?

Hiiri vei.

Minkä se hiiri?

10 Riihen alle.

Minkä se riihi?

Valkee poltti.

Minkä se valkee?

Vesi sammutti

lö Minkä se vesi?

Härkä ryyppäs.

Minkä se härkä?

Niitulla kävelee.

Minkä se niittu?

20 Viikate kalkkas.

Minkä se viikate?

Kovasin kolkkas.

Minkä se kovasin?

Äijän vyön alle.

2ö Minkä se äijä?

Ilmolan ämmän saunan ta-

kana

nisuja kylvämäsä.

2443. Loppi. HO 1 106. 14.

Räyskäin. Mari Koskinen, 37 v.

Mikä tää on?

Nykä

(Mikä tää on]?

Näkä

.5 Missä se voi?

Hiiri sen söi.

i Missä se hiiri?
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10

15

.'{O

Alimmaisen aitan alla.

Missä se aitta?

Valkee poltti.

Missä se valkee?

Vesi sammutti.

Missä se vesi?

Härkä ryyppäsi.

Missä se härkä?

NiituUa kävelee.

Missä se niittu?

Viikate kalkkas.

Missä se viikate?

Kovasin kolkkas.

Minkä se kovasin?

Äijän vyön alle.

Missä se äijä?

Ilmolan ämmän saunantakana

nisuja kylvämäsä.

Minkä ne nisut?

Kukko nokkas.

Minkä se kukko?

Tuulta viiltämäs,

maata piirtämäs.

Joka tämän sanan perästä

nauraa nakahtaa, puhuu pu-

kahtaa,

pitää kortteli korvan juuresta

verta kiskottaman.

2444. LoppL HO 1 123.

Räyskälä. Ida Ilman, 30 v.

Entä voi?

Kissa söi.

Missä kissa?

Kannon päällä istuu.

5 Missä kanto?

Marot sen. söi.

Missä marot?

14.

Kukko ne nieli.

Missä kukko?

10 Yhreksän suuren meren ta-

kana.

Joka tämän sanan perästä pu-

huu pukahtaa, nauraa

nakahtaa, se pitää ny-

pittämän ja napitta-

man niin että valkoset

luut hohtavat.

2445. Loppi. HO I 73. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Misä voi?

Kissa sen söi.

Missä se vesi?

Härkä sen ryyppäsi,

ö Missä se härkä?

Karhu sen kaato.

Missä se karhu?

Mies se ampusi.

Missä se mies?

10 Ilmolan ison tuvan takana

ja kilpijärvi kymmenes.
Kertoja ei muistanut väliltä.

2446. LoppL HO 1 17. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

r, Mikä toi on?

Ämmän piippu (= peukalo.)

Minkä se voi silmäst joutu?

Hiiri vei.

Minkä se hiiri?
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H) Kissa tappo.

Minkä se kissa?

Hyppäs ylimmäiseltä ikku-

nalta alimmaisen ai-

tan alle.

Minkä se aitta?

Valkee poltti,

lö Minkä se valkee?

Vesi sammutti.

Minkä se vesi?

Härkä ryyppäs.

Minkä se härkä?

•20 Susi sen tappo.

Minkä se susi?

Pyssy tappo.

Minkä se pyssy?

Seppä tako.

2.-, Minkä se seppä?

Meni kauroja kylvämään.

Minkä ne kaurat?

Kukko nokki.

Ja joka tämän sanan peräst

w puhuu pukahtaa,

nauraa nakahtaa,

pitää nypytettämän ja näpi-

tettämän,

että Valkonen luu hohtaa.

Loppi. Ks. nr. 525.

2447. Haiisj. HO 1 393. 14.

Kirkonkylä. Alma Aaltonen, 35 v.

Mikä tää?

Nysä.

Mikä [tää]?

Näsä.

5 Mikäs sen vei?

Hiiri vei.

Missä hiiri?

Aitan alle meni.

Missä aitta?

10 Aitta palo

2448. Haiisj. HO 1 413. 14.

Kirkonkylä. Serafia Stähl, 82 v.

Mikä toi?

Nykä.

[Mikä toi]?

Näkä.

5 Mikä tosta voin vei?

Kukko nokkasi.

Entä kukko?

aitan alle hyppäsi.

Entä aitta?

10 Valkee poltti.

Missä valkee?

Härkä ryyppäsi.

Missä härkä?

Kirves tappo.

15 Missä kirves?

Patasnaulaan pantiin

ja seppä tappo.

2449. Haasj. HO 1 339. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen, 53 v.

Äiti hoi, missä voi?

Kissa söi.

Missä kissa?

Aitan alla.

5 Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

Missä vesi?

10 Härkä ryyppäsi.
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Entä härkä?

Kirves tappo.

Missä kirves?

Kannon päähän lyötiin.

15 Entä kanto?

Karhu raappasi.

Entä karhu?

Pyssy tappo.

Entä pyssy?

•20 Seppä tako.

2450. Haiisj. HO 1 359. 14.

Selänoja. Henriika Nokkala, 68 v.

Mikä toi?

Nykä.

Mikä toi?

Näkä.

5 |Mikä toi]?

puuro.

[Mikä toi]?

silmä.

[Mikä] voin silmäst vei?

UI Kissa nyppäsi.

Minkä se kissa?

Aitan alle hyppäsi.

Minkä se aitta?

Valkee poltti,

lö Minkä se valkee?

Vesi sammutti.

Minkä se vesi?

Härkä ryyppäsi.

Minkä se härkä?

•20 Niitulle hukku.

Minkä se niittu?

Viikate vispasi.

Minkä se viikate?

Seppä tako.

•_'.-, Minkä se seppä?

Tauti tappo.

Minkä se tauti?

Loikkasi pajan ikkunast ulos,

niin että koivet kolisi.

2451. Kärkölä. Jakobsson XVIII

2. 88.

V. Juhola, 17 v.

Entäs voi kynnen päästä?

Kukko ronkkas.

Entäs kukko?

Aitan alle hyppäs.

ö Entäs aitta?

Tuli poltti.

Entäs tuli?

Vesi sammutti.

Entäs vesi?

1(1 Härkä ryyppäs.

Entäs härkä?

Niitylle hyppäs.

Entäs niitty?

Viikate vipsas.

lö Entäs viikate?

Kovasin kopsas.

Entäs kovasin?

Koskeen putosi.

Entäs koski?

20 Koira lotki.

Entäs koira?

Miekka tappoi.

Entäs miekka?

Pilven rakoon pistettiin

2ö Puukko pilvestä putosi,

Jolla munia muserretaan.

2452. Kärkölä. HO 1 1004. 14.

Hähkäniemi. Anders Johansson,

80 V.

Mihkäs voi kynnenpäästä?

Kukko ronkkas.
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Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

5 [Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tuli?

Ves(i) sammutti,

|Entä] vesi?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Niitylle hyppäs.

|Entä] niitty?

Viikate vipsas.

15 [Entä] viikate?

Kataja katkas'

ja kannon alle pistettiin.

2453. Kärkölä. HO 1 986. 14.

Koukiinmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Entä voi kynnenpäästä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs

.-> [Entä] aitta?

tuli poltti.

[Entä| tuli?

Vesi sammutti

[Entä] vesi?

K) Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Niitylle hyppäs.

[Entä] niitty?

Viikate vipsas.

1.3 |Entä| viikate?

Kovasin kopsas.

[Entä] kovasin?

Kannon päälle laskettiin.

[Entä] kanto?

20 Karhu repi.

[Entä] karhu?

Kirves tappo.

[Entä| kirves?

Pilven rakoon pistettiin.

25 [Entä] pilvi?

Jokeen putos.

[Entä] joki?

Koira latki.

2454. Koski. Leino A. 980. 86.

Nykä-näkäsillä ollessa.

Entä voi kynnen piästä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aita(n) alle hyppäs.

5 Entä aitta?

Valkie poltti.

Entä valkie?

Ves sammutti.

Entä ves?

10 Härkä ryyppäs.

Entä härkä?

Kirves tappo.

Entä kirves?

Seppä tako.

15 Entä seppä?

Järvie(n) kuukus.

Entä järvi?

Maaks muuttu.

Entä maa?

20 Matoseks muuttu.

Entä matoi(n)?

Miekka tappo.

Entä miekka?

2452. 1 tai.l<apsas. Ker. sei.
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Pilve(r) rakuo(r!) pistet-

tii(n). -
•iö Joka tä(n) sana(n) peräst

Puhuu pukahtaa,

Nauraa nakahtaa,

Saa syölä pappila(r) rouva(n)

kurat ja paskat!

2455. Koski. HO 1 728. 14.

Etoin. Sofia Riioppila, 64 v.

Mikä tämä?

Nykä.

[Mikä tämä]?

Näkä.

5 [Mikä] siitä voin vei?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

[Entä| aitta?

10 Aitta palo (tai tuli poltti)

[Entä] tuli?

Ves sammutti.

[Entä] vesi?

Härkä ryyppäs.

\h [Entä] härkä?

Miekka tappo.

[Entä] miekka?

Kannon juureen.

[Entä] kanto?

20 Karhu raappi.

[Entä| karhu?

Keihäs tappo.

[Entä] keihäs?

Mies tako.

•_>ö [Entä] mies?

Mies kuoli.

2456. KoskL HO 1 685. 14.

Huljala. Edla Koskinen, 65 v.

Mikä tämä?

Nykä.

[Mikä tämä]?

Näkä.

5 [Mikä tämä]?

pii pii

(Täten, sanoi kertoja, aikoi joka

leikki, mikä tahansa.)

2457. Koski. HO 1 699. 14.

Huljala. Edla Koskinen, 65 v.

Mikäs voin kynnen piestä

vei?

Hiiri vei.

Entä hiiri?

Aitan alle hyppäs.

.-> Entä aitta?

Tuli poltti.

[EntäJ tuli?

Ves sammutti.

[Entä] ves?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Miekka tappo.

[Entä| miekka?

Pilven rakoon pistettiin

15 siirtämie ja piirtämie.

Joka tämän sanan piestä

puhuu pukahtaa,

nauraa nakahtaa,

saa syölä pukin munat

>{) ja Halla-Heikin hevosen mu-

nat.

2458. Koski. HO 1 713. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson, 34 v.

Mikä toi?

Nykä.

[Mikä toi]?
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Näkä.

;> Entä voi kynnen päästä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

Entä aitta?

10 Tuli poltti.

Entä tuli?

Ves sammutti.

Entä vesi?

Härkä joi.

lä Entä härkä?

Niitulle hyppäs.

Entä niittu?

Viikate vipsas.

Entä viikate?

•20 Koskeen putos.

Entä koski?

Koira lotki.

Entä koira?

Miekka tappo.

25 Entä miekka?

Pilven rakoon pistettiin.

Joka tämän sanan perästä pu-

huu

pukahtaa, nauraa nakahtaa,

raapitaan kaikki korvan juu-

ret, niin että

Valkoset luut hohtaa.

2459, Lammi. HO 1 601. 14.

Elina Marjanen, 45 v. Muuttanut

15 V. sitten Tuuloksen Pohjois-

ten kylään, jossa muistiinp.

Mikä tää?

Nykä.

[Mikä tää]?

Näkä.

10

15

20

•M)

40

Kukas kynnen päästä voin

vei?

Hiiri.

Entä hiiri?

Aitan alle hyppäs.

[Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tuli?

Vesi sammutti.

|Entä] vesi?

Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Kirves tappo.

[Entä] kirves?

Seppä tako.

[Entä] seppä?

järveen kuukus.

[Entä] järvi?

Maaks muuttu.

[Entä] maa ?

Matosiks muuttu,

[Entä] malot?

Kukko ronkkas.

[Entä] kukko?

Kuuseen hyppäs,

[Entä] kuusi?

Maahan kaatu.

[Entä] kanto?

Karhu raappi.

[Entä] karhu?

Miekka tappo.

[Entä] miekka?

Pilven rakoon pistettiin.

[Entä] pilvi?

Veleks sato,

sielt täält taivas alt,

monen miehen mekon alta.

Joka puhuu pukahtaa,
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nauraa nakahtaa,

niin kortteli verta korvast

pois.

2460. Lammi. HO 1 628. 14.

Kirkonkylä. Maija, 70 v.

Mikä tämä?

Nykä.

[Mikä tämä]?

Näkä.

5 Kukas tästä voin ronkkas?

Kukko.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

2461. Lammi. HO 1 656. 14.

Kirkonkylä. Amanta Selin, 56 v.,

syntynyt Hausjärven Oitissa, jos-

ta minitt. 31 V. sitten.

Mikä toi on?

Nykä.

[Mikä toi on]?

Näkä.

5 Mikä ton voin tosta nyppäsi?

Hiiri.

Entä hiiri?

Hiiri hyppäsi ailan alle.

Entä aita?

K) Aita kaatu. .

2462. Tuulos. HO 1 569. 14.

Syrjäntaka. Miina Kosketin, 35 v.

Mikä toi on?

Nykä.

Mikä toi on?

Näkä.

ö Mikä toi oai?

Ämmän piippu.

Mikäs siitä voin vei?

Hiiri.

Missä hiiri?

K) Aitan alla.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

15 Missä vesi?

Härkä ryyppäs.

Missä härkä?

Niityllä makaa.

Missä niitty?

20 Viikate viippas.

Missä viikate?

Kannon päässä.

Missä kanto?

Kirves hakkas.

25 Missä kirves?

Seppä takoo.

Missä seppä?

Tauti tappo

Missä tauti?

m Lintämässä, lentämässä

9 meren ylitte.

Joka tämän sanan jälkeen

nauraa nakahtaa,

puhuu pukahtaa,

35 niin kieli halki,

hammas poikki,

kortteli oikeesta korvasta pois.

2463. Hauho. Leander 46. 13.

Leena Olenins, 79 v.

Kukas puuron silmästä voin

vei?
— Hiiri.

— Entä hiiri?
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10

15

20

Aitan alle liyppäs.

Entä aitta?

Tuli poltti.

Entä tuli?

Vesi sammutti.

Entä vesi?

Härkä ryyppäs.

Entä härkä?

Kirves tappo.

Entä kirves?

Kantoon lyötiin.

Entä kanto?

Karhu raappas.

Entä karhu?

miekka tappo.

Entä miekka?

Pilven rakoon pistettiin.

2464. Hauho. HO 29 59. 14.

Alati/da Piläi, synt. 1888 Lammilla.

kmillut äidiltään.

Entä voi peukalos päästä?

hiiri nuolas.

Entä hiiri?

aitan alle hyppäs.

ö Entä aitta?

valkia poltti.

Entä valkia

vesi sammutti.

Entä vesi?

härkä ryyppäs.

Entä härkä?

kirves tappo.

Entä kirves?

seppä tako.

Entä seppä?

järveen kuoli.

Entä järvi?

K)

lö

tuhaks' muuttu.

Entä tuhka?

20 pyykkiin pantiin.

Entä pyykki

ailalle levitettiin.

Entä aita?

matosiks' muuttu.

2.5 Entä matoset?

kukko ronkkas.

Entä kukko?

kuuseen hyppäs.

Entä kuusi?

;jo kuusi kaatu.

2465. Hauho. HO 24 663. 13.

Eteläinen. Maria Mattson. 75 v.

Mikä toi on?
|

Nyj^;^^ 1 (Niiu monta

Mikä toi on?

Näkä.

ö Mikä toi on?

Ämmän piippu.

Mikä siitä voin vei?

Hiiri.

Missä hiiri.

10 Aitan alla makaa.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

\h Missä vesi?

Härkä ryyppäs?

Missä härkä?

Niityllä makaa.

Missä niitty?

2(t Viikate viippas.

Missä viikate?

kertaa, kun on

sormiakin.)
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30

35

Kovasin kuappas.

Missä kovasin?

Kannon päässä.

Missä kanto?

Kirves hakkas.

Missä kirves?

Seppä tako.

Missä seppä?

Tauti tappo.

Missä tauti?

Hyppäs kirkon ikkunasta ulos

Joka siitä hiiskuu ja haaskuu

Huuli halki,

hammas poikki

Ja kortteli korvasta verta.

2466. Hauho. HO 24 894. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Mikä toi? ]

Nykä.
I

»..,.., •^, (Useamp. kert.)
Mika toi .-^

I

'

Näkä.
J

ö Mikä toi?

Ämmänpiippu
Mikä siitä voin vei?

Hiiri.

Missä se hiiri?

10 Aitan alla.

Missä se aitta?

Tuli poltti.

Missä se tuli?

Vesi sammutti.

1.-, Missä se vesi?

Härkä ryyppäs.

Missä se härkä?

Niityllä makaa.

Missä se niitty?

20 Viikate viippas

Mistä se viikate?

Seppä tako

Missä se seppä?

Tauti tappo.

2.-. Missä se tauti

Hyppäs ikkunasta pihalle.

2467. Hauho. HO 29 12. 13.

Kokkila. Ida Saren.

(Sormien lasku.)

Mikä tämä?

nykä.

Mikä tämä?

näkä.

r, Mikä tämä?

ämmän piippu.

Mikä tämä

vaarin piippu.

Mikä tämä

10 emännän piippu

Mikä tämä

isännän piippu.

Mikä tästä voin vei?

hiiri kanto Lempään aitan

alle.

1.-, Mikäs sen aitan?

tuli poltti.

Mikäs sen tulen?

vesi sammutti.

Mikäs sen veden?

20 härkä ryyppäs

Mikäs sen härän?

puukko tappo.

Mikäs sen puukon

seppä tako.

2.^ Mikäs sen sepän?
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tauti tappo

Mikäs sen taudin.

Heitettiin saunan ikkunasta

ulos

että koivet sojahti,

.-50 joka tän erän perästä nauraa

puhuu pukahtaa,

huuli halki hammas poikki

ja kortteli korvasta verta pois.

2468. Hauho. HO 24 576. 13.

Lrhlesmäki. Leena Henrifissoii, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Mikä toi on?
|

Nykä.
I

(Moneen ker-

Mikä toi on? taan hoetaan)

Näkä.
)

r> Mikä siitä voin vei?

Hiiri.

Missä hiiri?

Aitan alla.

Missä aitta?

K) Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

Missä vesi?

Härkä ryyppäs.

lö Missä härkä?

Niityllä makaa.

Missä niitty?

Viikate viippas.

Missä viikate?

20 Seppä teki.

2469. Hauho. HO 24 503. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Mikä toi?

Nykä.

10

30

;55

Mikä toi?

Näkä.

Mikä toi?

Ämmän piippu.

Mikä sen päästä voin vei?

Hiiri.

Missä hiiri?

Aitan alla.

Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

Missä vesi?

Härkä ryyppäs.

Missä härkä?

Niityllä makaa.

Missä niitty?

Viikate viippas.

Missä viikate?

Kovasin kuappas.

Missä kovasin?

Kannon päässä.

Missä kanto?

Kirves hakkas.

Missä kirves?

Seppä tako.

Missä seppä?

Tauti tappo.

Missä tauti?

Se meni yhreksän meren

ylitte,

Joka puhuu pukahtaa

Nauraa nakahtaa

Kortteli korvasta verta.

2470. Hauho. HO 24 617. 13.

Porras. Kalle Kannisto, 60 v.

Mikä toi?
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Nykä.

Mikä toi?

Näkä.

ö Mikä toi?

Vanhan ämmän piipun pesä

Kuka siitä voin vei?

2471. Padasj. HO 20 118. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

(Kysyin nykä-näkä lorua.)

Mikäs voiv vei?

hiiri voiv vei,

mihkäs hiiri meni?

aitan alep pujahti,

(tuhlas sev voin ja haki uulestaan

sen taas).

2472. Asikk. HO 22 108.

Mikä tämä?

Nykä näkä

;

Mikä tämä?

Nyys nyys;

r. Mikä tämä?

Voipeukalo;

Missä voi?

Hiiri nyppäs;

Missä hiiri?

io Aitan alle hyppäs;

Missä aitta?

Tuli poltti;

Missä tuli?

Vesi sammutti;

1.5 Missä vesi?

Härkä ryyppäs'

;

Missä härkä?

Niitylle hyppäs';

Missä niitty?

?() Viikate vipsas';

13.

Missä viikate?

Kovasin kopsas';

Missä kovasin?

Pilven rakoon pistettiin.

Joka puhuu pukahtaa

Taikka nauraa nakahtaa

Sen korvan päästä veri pois.

Jonkunlainen vuoropuhelu. Alot-

taja osoittaa keskisormea, kysyen:

mikä tämä? Toinen vastaa: nykä

näkä. Sitten etusormi ja sitten peu-

kalo. Lopuksi nipistetään sen korva-

lehteä, joka ensiksi nauraa tai puhuu.

2473. Asikk. HO 22 109.

Kerääjän äiti. synt. 1856.

Nekä nynä.

Toimitin,

Käpitsämies,

Vaternyrtyr,

ö Voipeukalo.

Entä voi peukalosta?

Kukko ronkkas;

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs';

K) Entä aitta?

Tuli poltti;

Entä tuli?

Ves' sammutti;

Entä ves'?

lö Härkä ryyppäs';

Entä härkä?

Kirves tappo;

Entä kirves?

Kovai' hijo;

20 Entä kovai'?

Koskeen putos';

Entä koski?

Koira latki;

13.
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Entä koira?

•_>,-, Karhu kaato;

Entä karhu?

Näätä tappo';

Entä näätä?

Pilven rakoon pistettiin.

;{(t Sitten liitämies lentämään.

Joka puhuu pukahtaa

Ja nauraa nakahtaa,

Sen korvan päästä veri pois.

Edellisen tapaan [ks. nr. 2472.

|

Alotetaan pikkusormesta.

2474. Asikk. HO 1 847. 14.

Hillilä. Karin Oksanen, 14 v.

Entä voi kynnen päästä?

Hiiri vei.

Entä hiiri?

Aittaan hyppäs.

5 [Entä] aitta?

Tuli poltti.

|Entä] tuli?

Vesi sammutti,

[Entä] vesi?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Niittuun hyppäs.

[Entä| niittu?

Viikate vipsas.

1.Ö [Entä] viikate?

Kovanen kopsas.

[Entä] kovanen?

Kantoon lyötiin.

[Entä] kanto?

•20 Karhu raappi.

[Entä] karhu?

Miekka tappo.

[Entä] miekka?

Pilven rakoon^ pistettiin.

2475. Asikk. HO 1 866. 14.

Hiiliin. Amalia Malmsten. 55 v.

Missä voi kynnen päästä?

Kukko nokkas.

Entä kukko?

Kannon päähän hyppäs.

:, Entä kanto?

Härkä raappi.

Entä härkä?

Miekka tappo.

Entä miekka?

10 Pilven rakoon pistettiin.

2476. Asikk. Salminen Väinö 5.

03.

Kirkonkylä. Hilja Apponen. Kinil-

lut isältään, joka taas kertoi sen

vanhemmiltaan oppineensa.

. Missä voi?

Kukko roT]kkas;

Missä kukko?

Aitan alle hyppäs;

5 Missä aitta?

Tuli poltti;

Missä tuli?

Vesi sammutti;

Missä vesi?

10 Härkä ryyppäs;

Missä härkä?

Ni[i]ttuu hyppäs;

Missä niittu?

Viikate vipsas;

15 Missä viikate?

Kovain kopsas;

Missä kovain?

Kannompäähä pistettii;

Missä kanto?

20 Pilvii heitettii.
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2477. Aslkk. HO 1 874. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin,

79 V.

Entä voi?

Kukko kynnen päästä raap-

pas.

Entä kukko?

Aitan alle liyppäs.

f, [Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tuli?

Ves sammutti.

[Entä] ves?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Kirves tappo.

[Entä] kirves?

Kantoon lyötiin.

lö [Entä] kanto?

Karhu raappas.

[Entä] karhu?

Kirves (tai miekka) tappo.

[Entä] miekka?

20 Pilven rakoon pistettiin.

Liitämie, lentämie,

joka täst joukost puhuu pu-

kahtaa,

nauraa nakahtaa,

saa syödä pappilan kaikki

likaset kasat.

2478. Asikk. HO 1 795. 14.

Kiirhila. Evert Piispa, 14 v.

Entä voi veitten päästä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle-hyppäs.

5 |Entä] aitta?

10

If)

Tuli poltti.

[Entä] tuli?

Ves sammutti.

[Entä] ves?

Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Kirves tappo.

[Entä] kirves?

Seppä tako.

|Entä] seppä?

Maaks muuttu.

[Entä] maa?

Karhu raappas.

[Entä] karhu?

Miekka lappo.

[Entä] miekka?

Pilven rakoon pistettiin,

7

2479. Asikk. HO 1 780. 14.

Paakkola. Aleksiina Snvck, 48 v.

Entä voi?

Hiir söi.

Entä hiir?

Aitan alla.

5 [Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tul?

Ves sammutti.

[Entä] ves?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Niitulle hyppäs.

[Entä| niittu?

Viikate vipsas.

1-, [Entä] viikate?

Kantoon lyötiin.

[Entä] kanto?

Karhu raappas.
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[Entä] karhu?

•j(. Keihäs tappo.

[Entä] keihäs?

Pilven rakoon pistettiin.

2480. Äsikk. HO 4 67. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen,

80 V.

Hiiri sinä, mihkä min

voini veit?

Hiiri sinä, veit voin pytys-

täni.

— Penikat kaipaavat ruokaa,

emäntä, anteeksi suokaa.

2481. Asikk. HO 1 818. 14.

Viitaila. Hilda Kiikkiin, 16 v.

Entä voi kynnen piestä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

;-, [Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tuli?

Ves sammutti.

[Entä| ves?

H. Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Niittuun hyppäs.

[Entä] niittu?

Viikate niitti.

1-, [Entä] viikate?

Kannon päähän lyötiin.

[Entä] kanto?

Karhu raappas.

[Entä] karhu?

20 Keihäs tappo.

[Entä] keihäs?

Pilven rakoon pistettiin.

35

[Entä] pilvi?

Pilvi maahan putos.

2.-, Joka nauraa nakahtaa,

puhuu pukahtaa —
(Kertoja ei muistanut loppuun.)

2482. Hollola. HO 1 923. 14.

Matsina. Amanda Tikkala, 60 v.

Mihkäs voi kynnen päästä?

Kissa söi.

Mihkäs kissa joutu?

Aitan alle hyppäs.

.-, Mihkäs aitta?

Tuli poltti.

Entä tuli?

Ves sammutti.

Entä vesi?

10 Härkä ryyppäs.

Entä härkä?

Kirves tappo.

Entä kirves?

Kovain kopsas.

2483. Hollola. HO 1 893. 14.

Kirkonkylä. Hilma Olander, 2<S v.

Entä voi?

Hiir söi.

[Entä] hiir?

Kissa söi.

.5 [Entä] kissa?

Aitan alle hyppäs.

[Entä] aitta?

Tul poltti.

[Entä] tuli?

10 Ves sammutti.

[Entä] ves?

Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?
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NiituUe hyppäs.

lö [Entä] niittu?

Viikate vipsas.

[Entä] viikate?

Kovain kopsas.

[Entä] kovain?

•20 Kannon raos.

[Entä] kanto?

Karhu raappi.

[Entä] karhu?

Pyssy ampu.

2484. Hollola. HO J 934. 14.

Sairakkala. Aina Äijälä, 12 v.

Entä voi kynnen piestä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

ö Entä aitta?

Tul poltti.

Entä tul?

Ves sammutti.

Entä ves?

10 Härkä ryyppäs.

Entä härkä?

Linnaan vietiin.

2485. Hollola, HO 1 945. 14.

Untila. Hilma Hannula, 43 v.

Mihen voi kynnenpäästä?

Kukko ronkkas.

Entä kukko?

Aitan alle hyppäs.

5 [Entä] aitta?

Tuli poltti.

[Entä] tuli.?

Ves sammutti.

[Entä] ves?

10 Härkä ryyppäs.

[Entä] härkä?

Kirves tappo.

[Entä] kirves?

Koskeen putos.

15 [Entä] koski?

Koira lotki.

2486. [Orimatt.] Salminen T. 11.

04.

— Entä voi tost kynnen

päästä?

— „Kukko nyppäs."

— Entä kukko?
— „Aitan alle hyppäs."

5 — Entä aitta?

— „Tuli poltti."

— Entä tuli?

— „Vesi sammutti."

— Entä vesi?

10 — „ Härkä ryyppäs."

— Entä härkä?

— «Niitylle hyppäs."

— Entä niitty?

— „ Viikate vipsas." —
15 — Entä viikate?

— „ kovasin kopsas."

— Entä kovasin?

„Kannon päässä on."

— Entä kanto?

20 „ Karhu raappas."

Entä karhu?

„Miäs tappo."

— Entä miäs?

„Maroks muuttu."

•25 — Entä mato?

«Maan alla on".
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;{()

Joka tän kyselyn aikan,

nauraa napalitaa,

puhuu pupahtaa,

tulee nypittäväks istinkukku-

loist häntäluuhu,

2487. Oiimatt. Hästesko 11.06.

Kerääjän äiti. Miiistiinp. Elimäellä.

Loru.

Entä voi

— hiir(i) söi;

entä hiir(i)

— aitan alle hyppäs;

ö entä aitta

— tuli poltti;

entä tuli

— ves sammutti;

entä ves(i)

10 — härkä joi;

entä härkä

— niitylle hyppäs;

entä niitty

— viikate vipsas;

15 entä viikate

— kovasin kopsas;

entä kovasin

— kannon päälle jäi;

entä kanto

20 — karhu kaato;

entä karhu

— mies tappo;

entä mies

-- mullan alla makaa.

2488. Heinola. Kekkonen 35. 13.

Matti meni matkaan

pani voita vakkaan.

Entä voi? —
Hiir sen söi

ö Entä hiir? —
Aitan alle hyppäs.

Entä aitta?

Tul' sen poltti.

Entä tul? —
10 Ves sammutti.

Entä ves? —
Härkä hörppäs.

Entä härkä?

Niitylle hyppäs.

15 Entä niitty? —
Kovasin kopsas.

Entä kovasin?

Kannon päälle pantiin.

Entä kanto? —
•20 Karhu raappi.

Entä karhu? —
Keihäs tappo.

Entä keihäs?

Seppä tako.

25 Entä seppä?

Kuolema korjas.

Entä kuolema? —
Kuusie hyppäs.

Entä kuus?

30 Se kaatu. —

2489. Heinolan pii. HO 37 1.

14-15.
Marjoniemi.

Matti meni matkaan

Pani voita vakkaan

Missä se voi

Hiiri sen söi

5 Missä se hiiri

Aitan alle hyppäs

Missä se aitta

Tuli sen poltti
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Missä se tuli

10 Vesi sen sammutti

Missä se vesi

Härkä sen hörppäs

Missä se härkä

Niitylle hyppäs

15 Missä se niitty

Viitake vipsas

Missä se viitake

Kovasin kopsas

Missä se kovasin

20 Kannon päähä pantiin

Missä se kanto

Karhu sen raappas

Missä se karhu

Tauti sen tappo

2r, Missä se tauti

Taivaaseen hyppäs

Missä se taivas

Se repes.

2490. Kaakkois-Häme. Hangas-

oja 130.

Mies hoi!

entä voi,

hiir' söi;

entä hiir',

ö aitan ale juoks';

entä aitta,

tul' poltti;

entä tul',

ves' sammutti;

K) entä ves',

härkä joi

;

entä härkä,

niitylle hyppäs;

entä niitty',

viikate vipsas';

92.

1.-)

entä viikate,

kovasin kopsas';

entä kovasin,

kantuon kätkettiin;

20 entä kanto,

karhu raappi;

entä karhu,

kyttä ampus';

entä kyttä,

«2ö kyttä kuol'.

2491. Sysmä. Lilius 137.

tiäla Stöd, 15 v.

Matti meni matkaan,

pani voita vakkaan,

Entä se voi?

Hiiri sen söi.

5 Entä se hiiri?

Aitan alle hyppäs.

Entä se aitta?

Tuli sen poltti

Entä se tuli?

JO Vesi sen sammutti.

Entä se vesi?

Härkä sen hörppäs.

Entä se härkä?

Niitujle hyppäs,

15 Entä se niittu?

Viitake vipsas,

Entä se viitake?

Kovasin kopsas,

Entä se kovasin?

20 Kannon päähän jäi.

Entä se kanto?

Karhu kaatoi.

Entä se karhu?

Piikki tappoi.

25 Entä se piikki?

88.
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Seppä takoi,

Entä se seppä?

Tauti tappoi,

Entä tauti?

;{() Maan alle meni.

2492. Sysmä. HO 30 45. 13.

Karilanmaa. Helmi Niiiittila. 33 v.

Missä voi?

Hiiri söi.

Missä hiiri?

Aitan alle män.

5 Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Ves' sammutti.

Missä ves'?

10 Härkä hörppäs.

Missä härkä?

— Tauti tappo.

Missä tauti?

Taivaaseen karkas.

1.-, Missä taivas?

Taivas on kahtena kappa-

leena.

Äiten on muurin korvalla kui-

vamassa.

2493. Sysmä. HO 30 43. 13.

Liikala. Rosa Huttunen, 36 v.

Entä voi?

Hiiri söi.

Entä hiiri?

Aitan alle män.

5 Entä aitta?

Tuli poltti.

K)

Entä tuli?

Ves' sammutti.

Entä ves'?

Härkä joi.

Entä härkä.

Kirves tappoi.

Entä kirves?

Kantoon lyötiin

Entä kanto?

Karhu raato.

Entä karhu?

Piikki pisti.

Entä piikki?

20 Seppä tako.

15

2494. Hartola. Öfverling 359.

91.

10

lö

Entä voi

Hiiri soi

'

Entä hiir

Aitan ala hyppäs

Entä aitta

Tuli poltti

Entä tul

Ves sammutti

Entä ves

Härkä- hörppäs

Entä härkä

Kirves tappo

Entä kirves ? - -

Kantoon lyötiin

Entä kanto? —
Karhu raato

Entä karhu? —
Piikki pist

Entä piikki? —

2494. 1 Kjrjotusvirlic, p.o. söi. - Samoin, p.o. Härkä.
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•20 Seppä tako

Entä seppä? —
Taut tappo

Entä taut? —
Taivaaseen niän

2ö Entä taivas? —
Halkes

Entä" taivaan puolik[k|aat? —
Kinkuvan korvalla kuiva-

massa.

Kun yllä' olevat sanat on lausuttu,

kieputtaa kunpikin leikissä olla sor-

meansa toisensa nenän kohdalla, ja

kumpikin hymisee, niin kauvan kun

toinen viimeen naurahtaa, ja saat-

taa sillä tavalla hampaansa näky-

mään, ja se on voin syöjä joka ham-

paansa ensin näyttää, vaikka leikissä

sanotaan hiirtä voin syöjäksi.

2495. Längelm. ja Kangasala.

Lilius 352. 88.

Hjalmar Finne, 13 v. Muistiinp.

Helsingissä.

Nykä näkä.

Kaikki panevat kätensä ylös, peu-

kalo pystyyn ja seuraava tarttuu toi-

sen peukaloon kiini. Yksi lukee sor-

mien niveliä ja sanoo:

„nykän näkän,

nykän näkän."

Kun hän tulee viimeiseen peuka-

loon, sanoo

:

„voikuppi."

Kysyy sitte,

mikä siitä voin vei?"

Toiset lapset vastaavat:

-.

„ hiiri."

m

1.-)

2(1

„Mihin hiiri joutui?"

„Leppäisen aitan alle."

„Mihin aitta joutui?"

„Tuli poltti."

„Mihin tuli?"

„Vesi sammutti."

„Mihin vesi?"

„ Härkä ryyppäsi."

„Mihin härkä?"

„Puukko tappoi,"

„Mihin puukko?"

„ Seppä takoi,"

„ Mihin seppä?"

„Tauti tappoi."

„Mihin tauti?"

„Meni pirtin ikkunasta pi-

halle,

että kontit kolisi.

Joka tämän elämän perästä

nikahtaa, nakahtaa,

kortteli korvasta verta." - -

.loka ensimmäiseksi nauraa tahi

näyttää liampaitaan, tahi puhuu, sen

korvaa puristetaan.

2496. Korpil. Kotikoski 193. 08.

Missä voi?

ala aitassa. '

Missä aitta?

tuli poltti,

ö Missä tuli?

vesi sammutti.

Missä vesi?

härkä hörppi.

Missä härkä?

2494. •' Samofn, p.o. Entä. ^ Samoin, p o. yllä.

2496. 1 Toisin: Missä voi? hiiri söi. Missä hiiri? ala aitassa. Ker. lis ,
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kirves lappoi.

Missä kirves?

kovasin hioi.

Missä kovasin?

kannon nenässä-.

Missä kanto?

karhu repi.

Missä karhu?

mato puri.

Missä mato?

20 kukko noukkas.

Missä kukko?

haukka tappoi.

Missä haukka?

kiitämässä, kaatamassa,

25 yhdeksän meren ylitse.

2496. -' toisin päässä. Ker. lis.
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Antin häät.

2497. Nastola. HO 4 148. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Antti armas naitettiin,

mitäs häissäs laitettiin ?

Silakan silmät ja torakan kor-

vat

ja pienen linnun vipsittimet.

2498. Iitti. Putti/a 73. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Mnistiinp.

Saarasten kylässä.

Antti armas häissä naitettih.

Mitä tuolla keitettih?

Silakan silmät, torakan koivet

Peipisen peräpahkaiset.

:, Pienen linnun pimputtimet,

Västäräkin vähät sääret.

2499. Heinola. Kekkonen 33. 13.

Antti armas naitettiin,

mitäs häissä keitettiin?

Sianpäitä ja papuja,

oravia ja nauriina,

5 västäräkin väärät sääret

peipposen peräpakarat. —

Hiiren häälahjat.

2500. Kylmäk. Huitii 3. 16.

Kerääjä kuullut lapsuudessaan

K:lla. Muistiinp. Johanneksen pit.

Kukko hyppäs kiukahalle,

Kana myöskin partahalle.

Siinä lahjat jaettiin:

Kukolle kultasormikkaat,

ö Kanalle kaunis kaapuliina.

Hiirelle hissu.

Myyrälle myssy,

Sirkalle pitkät silkkirihmat,

Kärpälle samettilakki,

K) Meilän lapselle punanen takki.

2501. Luopioin. HO 22 66. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Hiiri häitä pitää,

Kolassa kiven takana;

Kukot sinne kuttuttiin,

Kanat myöskin käskettiin.

5 Lahjat siellä jaettiin:

Hiirelle hissu, myyrälle mys-

sy,

Kärpäselle samettilakki;

Hyvät siellä syötiin

:

Sirkan reisi, paarman pyrstö,

Hl Hyttösen hyvä käpälä.

2502. Luopioin. HO 22 36. 13.

Ida Hietamaa, synt, 1848. Muut-

tanut nuorena Padasjoelta. f:i

muistanut runon alkua.

Kurki sinne kuttuttiin

Kärki ' sinne käskettiin

Nenälintu- neuvottiin

Kurki siellä hyppäs'

2502. ' on pjjlokjirki. Ker. scI. - on tarliapöllö. Ker. scI.
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:, Kärki siellä tanssas'

Tarhapöllö pyörähtel'.

Sika soitti sorkallansa

Lammas kinterikonkallansa.

Huis sika huiluun.

2503. Hartola. HO 4 157. 14.

Vaivaistalo. Reetta Matintytär,

53 V.

Kitis lammas laihoon,

hus sika huiluun,

pukki se meinas kanssa

männä,

mutta se putos kaivoon.

2507. Korpit. HO 8 282. 13.

Kanttori Lindfors, 83 v. Miiistiinp.

Uuraisilla.

Hus sika huiluun.

Pukki putos kaivoon,

Lammas hyppäs laihoon.

Sika soitti sorkallaan,

5 Lammas kinkerikonkallaan.

Huis sika satulaselkä.

2504. Liitianka. Hätönen H. 18.

14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Hus sika huilun,

lammas karkas laihoo

Pukki putos kaivoo.

Sika soitti sorkallaan

ö Vihtor oli kinkeris konkal-

laan.

2505. Korpit. Kotikoslu 475. 09.

Fiuis sika huiluun.

Lammas hyppäs laihoon,

Pukki putos kaivoon.

2506. Korpit. Kotikostzi 811 (=
HO 12 66). 10.

Heta Toimela, torpan emäntä,

n. 85 V.

Huis sika huiluun.

Lammas hyppäs laihoon.

Pukki putos kaivoon,

2508. Kiioretiv. HO 15 79. 13.

Joensuu. „ Särkän Petteri" (Pet-

teri Lindholtn), 60-70 v.

Kehtolaulu.

Huis sika mettään

Satula sel^kä,

Kittis vuohi,

Kello kaula.

2509. Jämsä. HO 26 3. 13.

Fredrika Majorin, 75 v.

Hui sika satulaselkä

Kitis vuohi kellokaula.

Jäniksen neuvo'.

2510. Haitilta. HO 24 169. 13.

lakajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Jänis neuvo poikiansa

Sano kolme yötä korjanneens

Suuret silmät on sinulla

' Vrt. Ketun neuvoon, nr. 2810.
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Sen näjet kuin on minulla.

:, Älä mene mäkilöille

Älä aukeille ahoille

Siällä harmaat haukat hakee-

vat

Pyssymiähet pyllistää

Kus näjet rautalankat

K» Vivut viritettynä

Käännä kelkkas takaperin

Entisille askelille.

2511. Heinola. Kekkonen 19. 13.

Pupu, pupu poikaistain,

älä mene viisaan vipuu,

hullu huttukattilaa.

2512. Hartola. Öfverling 372. 92.

Kirkonkylä. Otto Ruusu, 49 v.

Muistiinp. Ruskealan kylässä.

Jänes neuvoo poikaansa.

Heitä pois heinän karva,

kaada kanervan karva,

ota turkki tuiskuselta,

paita uusi pakkaselta

.-, Älä mäne mäkilöille,

aukeille aholoille:

sielä sinun nälkäiset näkee,

harmaat haukat hakee,

sielä kotkat koukku noukat.

1(1 Kuin on rauta sankat, vaski-

lankat,

poikkee pois poluilta,

muille mutka teille.

Jämsä. Ks. nr. 2513-14.

2513. Korpil. tai Jämsä. HO 12

59 (= Kotikoski 469). 08.

Tuutulaulu.

Pupu pupu poikasein,

Älä mene viitaan,

Sieir on vipu viljassa',

Ja köyhän miehen halme.

2514. Korpil. tai Jämsä. HO 12

60 (^Kotikoski 470). 08.

Tuutulaulu.

Pupu pupu poikasein.

Älä mene pakkaseen.

Pakkasessa palelee,

Sieir on vipu viljassa',

5 Vanhan akan aijassa'-.

2515. Korpil. HO 8 53. 13.

Kanttori Lindfors, 83 v. Muistiinp.

Uura isillä.

Jänis puhutteli poikiaan:

Pupu pupu poikaseni

Älä mene viitaan,

Sieir on vipu Viitasessa,

Monen miehen halmeessa.

Ketun valitus.

2516. Tammela. Viherv., Antero

Vipunen 09, 24. s.

Revon valitus.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä kyykyllänsä:

Kussa on mun poikani po-

loiset,

2513. ' Kotikoski 469:ssä: viidassa.

2514. 1 Kotikoski 470:ssä: viidassa. Kotikoski 470:ssä; aidassa.
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Poloisella Pohjan maalla,

^ Pispan pitkinä hihoina,

Valtamiesten vaattehina.

2517. Tammela. HO 31 294. 13.

Hykkilii. Mikko Riihiinnki, 15 v.

Kehtolaulu.

Kettu itki poikiaan

Kiven päällä kykyllääs:

Misä mun poikani polosct,

Pölösellä Pohjanmaalla

5 Piispan pitkinä hihona,

Valtamiästen vaattehiina.

2518. Tammela. HO 31 373\ 13.

Ojasten kylä. Kaisa IJnka, 77 v.

Kehtolaulu.

Kettu istu kiven päällä ky-

kyllänsä,

Itki poikiansa:

„Misä mun poikani poloset?

Pispan pitkinä hihona,

h Valtamiästen vaattehina."

Kettu neuvo poikiansa:

„Älkäi ailoilla asuko,

Veräjät on vipuja täynä,

Ailan loukot loukkahia."

2519. Urjala. HO 1 1197. 15.

Urjalankylä. 75-v. ukko.

Kettu poras poikiansa

kiven päällä lyykyllään:

Missä lienee poikani poloiset?

Pispan pitkissä hihoissako,

5 vai valtamiesten vaattehissa?

Kettu itki poikiansa

mäeni _pällä kiikullähsä.

2521. Sääksm. HO 24 1024. 13.

Rirvala. Maria Vilen, 48 v.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä kollotteli

Mäjen päällä mällötteli.

2522. Tyrväntö. HO 24 775. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä lyyryllänsä

Kysyi missä poikaseni

Pitkin pispan pitäjiä

h Valtamiästen niskan päällä.

2523. Tyrväntö. HO 24 813. 13.

Uskila. I:mma Johansou, 65 v.

Kettu itki poikiansa

Kiven pääll' oli kyykyllänsä

Kussa mun poikani poloiset.

2524. Hattula. MO 24 168. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä kykyllänsä.

2525. Janakk. HO I 467. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Maria

Jurein, 72 v.

Kettu itki poikiansa,

kiven päällä köykyssänsä.

2520. Sääksm. HO 20 40. 13. 2526. Loppi. HO 1 252. 14.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
j

Läyliäinen. Amanda Nummensyrjä,

Led), 81 V.
I

63 v.

2518. ' Vrt, Ketun neuvoon, nr. 2810,
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Kettu itki poii<iaan

kiven päällä kykyllään.

Missä minun poikani poloi-

set?

Pohjanmaalla poloisella,

5 merimiesten hihahiina,

valtamiesten vaattehiina.

2527. Loppi. HO 1 63. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Kettu itki poikiansa,

kahten kaupungin keskellä,

kolmen linnan kuuluvilla.

2528. Hausj. HO 1 377. 14.

Selänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Repo itki reikotteli

kiven päällä kyykyllänsä.

2529. Kärkölä. HO 1 1002. 14.

Häkkäniemi. Amanda Johansson,

70 V.

Kettu istu kiven päällä

(ja) itki poikiansa.

2530. Koski. HO 1 710. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson, 34 v.

Jänö itki poikiaan

kiven päällä kyykyllään.

Älä itke jänö parka

2532. Hauho. HO 24 890. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Miiistiinp. Hattulan Kivijoella.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä kyykyllään.

2533. Padasj. HO 20 108. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Aatolf Leh-

tinen, 80 V. Elänyt ikänsä Padas-

joella.

Repo itki poikiansa

kivem päällä lillitteli.

2531. Lammi. HO 1 651. 14.

Kirkonkylä. Amanta Pakki, 61 v.

Kettu itki poikiansa

kiven piellä kyykyllään.

(Oli ollut pitkä laulu.

13.2534. Asilzk. HO 22 41.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Kettu itki poikiansa

Kiven päällä kyykyllänsä:

Missä mun poikani poloiset.

Ei muistanut jatkoa.

2535. Asikk. HO 4 72. 14.

Serafiia Papsola, 78 v.

Kettu se istu kalliolla

ja heilutti häntiensä.

2536. Asilzk. HO 1 792. 14.

Kurh ila. Karoliina Piispa, 52 v.

Kettu istu kiven päällä,

porasi poikiansa.

2537. Korpi i. Kotikoski 451.

Kettu itki poikiansa,

Alla vuoren voivotteli.

Voi poloinen poikiani,

Poloisilla pohjanmailla,

ö Pispan pitkinä hihoina

Tuomarin turkin hihoina

Papin paidan kauluksina.

08.
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Kiittis kissat kiukahalle.

2538. Asikk. HO 1 762. 14.

Paakkola. Aleksiina S/iygg, 48 v.

Huis kissat kiukahalle,

raippahännät rauniolle!

2539. Iitti. Piittila 83. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Muistiinp.

Saarasten kylässä.

Kiitis kissat uunin päälle

Koirat koppelih.

Piiat penkin ale

(Ja) Pojat häih.

2540. Heinolan pii. HO 4 34. 14.

Arttnr Murtola, n. 38 v. Kuullut

runot isältään. Muistiinp. Jaa-

lassa.

Kiittis kissat kiukahalle,

raippahännät rauniolle.

2541. Hartola. Öfverling 231. 90.

Kirkko la.

Kits kissat kiukualle

raippa hännät rauniolle

tule uni uunin päältä

nappaa lasta silmän päälle.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla.

2542. Somern. Viherv. 721. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind. 79 v.

Kehtolaulu.

Kissa kuali kiiruull ajall,

elot jäivät pelloll hajall.

Kukas kissan riihet tappaa,

elokkin sitt seinään hakkaa,

ö kun kissa pelloll kualijaana

makkaa.

2543. Somero. Tamminen V. 11.

13.

Vilhelmiina Fonsell, synt. 1850.

Muistiinp. Salossa.

Kissa kuali kiirul ajal

Elot jäivät pelloll hajal.

Kuka kissan riihet tappa

Ku kissa ite kuallena makka.

2544. Somero. HO 31 104. 13.

Kultela. Gustava Haapanieni, 62 v.

Kehtolaulu.

Kissa kuali kiiruul ajal.

Kissan kykkäät pellol jäivät

hajal.

Kukas kissan kykkäät tap-

paa.

Kun kissa kualiaana kotona

makkaa.

2545. Somero. HO 31 574. 13.

Kultela. Maijastina Kulmala, 67 v..

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ks. nr. 1625.

Kehtolaulu.

Kissa kuali kiiruulla ajalla.

Elot oli pellolla hajalla.

Kukas ennää riihet tappaa,

Kun kissa kualleena pellolla

makkaa.

2546. Somero. HO 31 48. 13.

Ollila. Lauri Nummelin, 15 v.

Kuullut 41-vuotiaalta äidiltään'

joka synt. Ypäjällä.
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Kehtolaulu.

Kissa kuali, kissa kuali

Kiiruulla aijaal,

Elot oli pellolla haijaalla.

Kukas kisun riihet tappaa,

5 Kun kisu se itte

Kiukaalla makkaa.

2547. Ypäjä. HO 25 16. 10.

Kerääjä kuullut lapsena.

(Kehtolaulu.)

Kissa kuoli kiiruulla ajalla,

elot oli kaikki pellolla ha-

jalla

kukas ny ennää riihiä tap-

paa

ko kissa jo kuolleena pellolla

makkaa.

5 Kissa kuoli Kuoppalan mäk-

keen.

Kukas sen näki? — Kuoppa-

lan väki.

Kukas sen hautas? — Hallin

Mikko.

Kukas sen veisas? - Tallin

Matti.

2548. Jokioln. HO 16 10. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Kukas nyt enää hiiriä tap-

paa

Kun kissa kiven päällä kuol-

leena makkaa.

2549. Jokioln. Aaltonen 142. 13.

Minkiö. Kustaava Klemola. 68 v.

Kot. Kapulta.

Kissa kuoli kiiruulla ai-

jaalla,

elot oli kaikki pellolla hai-

jaalla.

Kukas si ennään hiiriä tappaa,

kun kissa kiven päällä kuol-

leena makkaa.

2550. Jokioln. HO 31 494. 13.

Vaulampi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

KehtolfauluJ.

Kissa kuali kiiruulla ajalla,

Elot oli pellolla hajalla.

Kukas si' ennää riihiä tap-

paa,

Kun kissat kualleena pellolla

makkaa.

2551. Tammela. HO 24 109. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan sitomet pellolla ha-

jalla

2552. Tammela. Salo 211. 13.

Edvard Laine, 68 v. Kuullut „yh-

reltä Tammelan muarilta" . Muis-

tiinp. Hattulassa.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla.

Elot on pellolla hajalla.

Kuka ny enää hiiriä tappaa.

Kun kissa jo kuallunna kiu-

kaalla makaa?

2553. Tammela. HO 31 264. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm.

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.
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Kehtolaulu.

Kissa kuali kiiruiilla aijaalla,

Elot oli pellolla haijaalla.

Kukas kissan riihet tappaa,

Kun kissa pellolla kualleena

makkaa.

2554. Tammela. Aaltonen 158.

13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Kissa kuoli kiiruulla aijaalla,

elot oli pellolla haijaalla,

eikä kerriitty hautaa kaiva-

maan,

kukas kissan riihet tappaa?

o kissa itte kuolleena makkaa.

2555. Tammela. Aaltonen 192. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Kissa kuoli kiiruulla aijaalla,

elot oli kaikki pellolla hai-

jaalla.

Kukas kissan riihen tappaa?

Kissa kuolleena kuopasa

makkaa.

2556. Tammela. Aaltonen 229. 13.

Kaukola.

Kissa kuoli kiiruulla aijaalla

heinän aikana, elon rajalla.

Kissa meni riihelle

ja kuoli kiukaalle.

2557. Tammela. HO 31 374. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtol[aulu].

Kissa kuali kiiruulla aijaalla,

Elot oli kaikki pellolla hai-

jaal.

Kukas kissan riihet tappaa,

Kun kissa kualleena kiukaalla

makkaa.

»

2558. Tammela. Mattila 4. 13.

Riihivalkama. Matti Lähteenmäki.

45 V. Kuullut äidiltään.

Kehtolaulu :

Kissa kuoli, kissa kuoli kii-

reellä ajalla.

Elot oli, elot oli pellolla ha-

jalla.

Kuka kissan riihet tappaa,

kun kissa itte kuolleen ma-

kaa?

2559. Humppila. HO 10 8. 14.

Viktoriina Nuutila, synt. 1860.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla,

elot oli kaikki pellolla hajalla.

Kuka nyt enää hiiriä tappaa

kun kissakin kuolleena pel-

lolla makaa.

2560. Urjala. Perho 2. 07.

Kissa kuali, kissa kuali

Kiiruulla ajaalla

Elot oli kaikki

Pellolla hajaalla.

ö Kuka ny enääh^hiiriä tap-

paa

Kun kissakin pellolla

Kualleena makaa?

2561. Urjala. Perho 4. 07.

Kissa kuali, kissa kuali

Kiiruulla ajaalla.

Elot oli kaikki

Pellolla hajaalla.
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,-, Kuka ne kissar_riihet tappaa

Kun kissakin pellolla

Kualleena makaa.

2562. Kalvolla. HO 14 18. 14.

Lintumaa.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla

Elot on kaikki pellolla ha-

jalla

Kuka nyt enää hiiriä tappaa

Kun kissa kuolleena kiukaalla

makaa.

2563. Tyrväntö. HO 24 743. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Kissala kuali kiiruulla ajaal-

la

Kissalan sitornet on pellolla

hajalla

Kukas Kissalan sitornet sitoo

Kissala itte, Kissala itte.

-, Kukas Kissalan riihet tappaa

Kissala itte, Kissala itte

Kukas Kissalan viljat korjaa

Kissala itte, Kissala itte

Kukas Kissalan jyvät myllyyn

viä

K) Kissala itte, Kissala itte

Kukas Kissalan taikinat te-

kee

Kissala itte, Kissala itte

Kukas Kissalan leivät leipoo

Kissala itte, Kissala itte.

2564. Hattula. Salo 422. 14.

FJli Ahonen, 14 v.

Kissa kuoli kiiruulla ajel-

len.

Kuka ne kissan riihet tap-

paa?

Kissa jo kuolleena makaa.

2565. Hattula. Salo 488. 14.

Oskari Ula ti, 11 v.

Kissa kuoli kiiruulla aikaa,

Elot oli pellolla hujan hajan.

2566. Hattula. HO 24 274. 13.

Kerilahti. Jaha Kerilahti, 45 v.,

synt. Kylmälahdessa.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Elot oli pellolla hajalla

Kukas nyt enää hiiriä tap-

paa

Kun kissa pellolla kualleena

makaa.

2567. Hattula. HO 24 931. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan viljat pellolla hajalla

Kuka ne kissan viljat tappaa

Kissa se itte kualleena ma-

kaa.

2568. Hattula. HO 24 300. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan elot oli pellolla ha-

jalla

Kukas kissan elot tappaa

Kissa kotona kualleena ma-

kaa.

2569. Hattula. HO 24 36. 13.

Miero la. Karoliina Ventola. talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.
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Vakiivirsi.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan elot on pellolla ha-

jalla

Kissa se kotona kiialleena ma-

kaa

Kuka sen kissan elot korjaa.

2570. Hattula. HO 24 717. 13.

Nifiattiila. Riika Leander, 76 v.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kukas kissan riihet tappaa.

2571. Hattula. Salo 108. 12.

Pekola. Edvard Laine, 67 v.

Lapsen lieknlnslaiilii.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla,

elot om_pellolla hajalla,

Kuka ny enää hiiriä tappaa,

kui]_kissa jo kuallunna kiu-

kaalla makaa.
(Pitäisi olla Tammelan muorin keh-

tolaulu.)

2572. Hattula. HO 24 343 b. 13.

Sikala, metsäk. Matti Salo, 62 v.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kun elot oli pellolla hajalla

Kukas nyt enää hiiriä tappaa

Kun kissakin pellolla kual-

leena makaa.

2573. Hattula. HO 24 173. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Elot oli pellolla hajalla

Kukas ny kissun riihet tap-

paa

. Kun itte kualleena makaa.

36

2574. Hattula. HO 24 333. 13.

Takajärvi. Hriika Seppälä, 50 v.

Maistiinp. [pengon Lietsassa.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan viljat pellolla hajoo.

2575. Loppi. HO I 20. 14.

Vojakkala. Amalia Siukola, 65 v.

Kissa kuali kiiruulla ajalla,

elot oli kaikki pellolla hajaalla.

Kukas kissan riihet tappaa,

kun kissa kuolleena pellolla

m akkaa.

2576. Loppi. HO I 47. 14.

Vojakkala. Maija f^ihlajisto, 71 v.

Kissa kuali kiiruulla aijaalla,

kun kököt oli pellolla hai-

jaalla.

Kuka ny enää hiiriä vahtaa,

kun kissa kiukaalla kuolleena

m akka a.

2577. Hauho. HO 9 16. 14.

Kerääjän vaimo kuullut n. v. 1894.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla.

Kissan viljat pellolla hajalla.

Kuka kissan viljat korjaa:

Kissa itte kuolleena makaa.

2578. tlatiho. Leander 47. 13.

Aivettula. Miina Nurminen, 64 v.

Kissa- kuoli kiiruulla ajalla,

kissan sitomet pellolla ha-

jalla.

Kuka noi kissan sitomet kor-

jaa?

Kukas muu kuin toiset kis-

sat.
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> Kuka noi kissan riihet tap-

paa?

Kukas muu kuin toiset kis-

sat.

Kuka noi kissan jyvät kor-

jaa?

Kukas muu kuin toiset kis-

sat.

2579. Hauho. Leander 138. 13.

Alvettiila. Jso-Roope" . 60 v.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla,

kissan sitomet pellolla ha-

jalla;

ei nyt jouluta riihiä tappaan,

kissa kuollunna paarilla mak-

kaa.

2580. Hauho. HO 24 672. 13,

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Kissa kuali kiiruulla ajalla

Kissan sitomet pellolla ha-

jalla

Kukas kissan riihet tappaa

Kun kissa itte kuallunna ma-

kaa.

2581. Hauho. Leander 127. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla,

kissan elot pellolla hajalla,

kukas ne kissan riihet tap-

paa?

kukkas muut kuin toiset kis-

sat,

.-, kukas jyvät aittaan korjaa?

kukkas muut kuin toiset kis-

sat.

2582. Hauho. HO 24 483. 13.

Kelkkasten kylä. Naimi Färm, 22 v.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan viljat pellolla hajalla.

2583. Hauho. HO 29 14. 13.

Kokkila Ida Saren.

Kissa se kuoli kiirulla ajalla,

Kissan sitomet pellolla ha-

jalla,

kukas sen kissan riihet tap-

paa?

Kukas muut kun toiset kis-

sat.

2584. Hauho. HO 24 597. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Kissa kuali kiiruulla ajalla

Kissan sitomet pellolla ha-

jalla

Kukas kissan riihet tappaa

Kun kissa se kuallunna paa-

rilla makaa

r, Kukas muut kun toiset kis-

sat.

2585. Hauho. HO 24 560. 13.

Torvoila. Amaalia Siren, l. .,PU-

nun Amaalia", itsell., 90 v.

Kissa kuali kiiruulla ajalla

Kissan viljat pellolla hajalla

Kuka ne kissan viljat tappaa

Kun kissa paarilla kuallunna

makaa.

2586. Hauho. HO 24 620. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan viljat jäi pellolle ha-

jalle
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Harakka liaulan kaivo

Varis maahan laulo

.-> Pikkulinnut lusikat toi

Varpuset posliit pesi.

2587. Luopioin. HO 22 10. 13.

Yleinen.

Kissa kuoli kiireellä aikaa,

Kissan viljat pellolla makaa.

Kukas kissan viljat tappaa,

Kissa itte kiukaalla makaa.

2588. Luopioin. HO 22 11. 13.

Yleinen.

Toisint.

Kissa kuoli kiiruulla ajalla

Kissan viljat pellolla hajalla

|. n. e.

2589. Korpit.?' Kotikoski 7. 08.

Kissa kuoli kiiruull' aijall'

Elot oli kaikki pellolla hai-

jaair

Kuka nyt enää hiiriä tappaa

(Kun) kissakin kuollunna kuo-

pass' makkaa.

Kutitin, kutitin kumppaniani.

2590. Somern. Viherv. 796. 10.

Härjänoja. Kustaa Lind, 79 v.

Kutitin kutitin kumppaniini,

kätkin suahon sammaliin,

laroa etteen lakjal.

Paimenpoika kutitti kumppaninsa

kuoliaaksi ja kätki sen suohon.

2591. Somern. Viherv. 797. 10.

Vesan oja. N. 35-v. vaimo.

Kutitin kutitin kumppanii-

tain,

kätkin suahoon sammalistoon

2592. Jokioin. Aattonen 82. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Kutitin, kutitin kumppaniani,

kätkin suohon sammaleeseen,

kirjavan kiven juureen.

,

2593. lämmetä. HO 24 112. 13.

I

Maria Lindberg, ilseiL. leski. 70 v..

ks. MT 1 1 734.

Paimenpoika kutitti kumppaniaan

niin että tämä kuoli. Poika lauloi

sitten

:

Kutitin, kutitin kumppaniani

Hautasin suahon sammalee-

seen.

2594. Tammela. Vitierv. 4020. 12.

Lorssa. N. 12-v. tyttö.

Kutitin kutitin kumppaniini.

Kätkin suahon sammaliin.

Annon kakun katteen

Heinälaron mäkkeen.

2595. Tammeta. HO 31 230. 13.

Hykkilä. Kustaa Vahtera, 31 v.

Kutitin kutitin kumppaniani,

Kätkin suahon sammaleihin.

2589. 1 Nähtävästi Punkalaitumelta, eikä Korpilahdelta. Toisinto näyttää ole-

van yhtäpitävä HO 12 75:n kanssa, jonka kerääjä on ilmottanut saadun Ulla Hell-

steniltä Punkalaitumelta.
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Yksin on ikävä*karjasa käyrä,

Vaan kaksin ei enää pääse.

Kutitti paimenpoika kumppaninsa

kuoliaaksi ja lauloi tiellä kotiin tul-

lessansa, ja siitä saivat ihmiset tie-

don.

2601. Hattula. Salo 109. 12.

Pekola. Edvard Laine, 67 v.

Kertoja muisteli jotakuta, joka ku-

titti kumppaniansa, niin että tämä

kuoli siihen kutittamiseen ja kutit-

taja hautasi hänet haoilla.

2596. Tammela. Aaltonen 219. 13.

Kaukola.

Kutitin, kutitin kumppaniani,

kätkin suohon sammaliin.

2597. Tyrväntö. HO 24 787. 13.

Reinla. Heikki Salo, 52 v.

Kutitin, kuali kumppanini

Hautasin sualion sammaliin.

2598. Hattula. HO 24 275. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

sytit. Lopen Ourajoella, josta

muuttanut 25 v. vanhana.

Kutitin kutitin kumppaniani

Kätkin suahon sammaleeseen.

(Unissaan paimen puhui näin, kun

oli kutittanut kumppaninsa kua-

liaaksi).

2599. Hattula. HO 24 306. 13.

Kylmälahti. Karoliina Kylmälahti.

65 V.

Kutitin kutitin kumppaniani

Sotkin suahon sammaleeseen

Hakkasin hakoja päälle.

2600. Hattula. HO 24 45. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Kutitin kutitin kumppaniani

Hautasin -suahon sammaliin

2602. Hattula. HO 24 344 b. 13.

Sikala, metsäk. Matti Salo, 62 v.

Kutitin kutitin kumppaniani

Kun kumppanini kuali

Mistä mä saisin toisen

Kun kaikista en huali.

2603. Janakk. HO 1 465. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Maria

Turein, 72 v.

Kutitin, kutitin kumppania-

ni,

kumppani kuoli kutitukseen,

suahon hautasin sammalei-

hin.

2604. Loppi. HO 1 173. 14.

Hunsala. Kalle Kantti, 47 v.

Kutitin kutitin kumppania,

kätkin suohon sammaliin,

pistin kakkusen povehen.

2605. Loppi. HO 1 102. 14.

Räyskälä. Miina Sundström, 60 v.

Kutitin kutitin kumppaniani

kätkin suahon sammaliin,

kahren pienen koivusen vä-

liin,

sammaleita peitteheksi.

2606. Kärkölä. HO 1 996. 14.

Hähkäniemi. Amanda Johansson.

70 V.
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Kutitin, kutitin kumppania,

suohon kaivon sammalee-

seen,

sieltä minä otin ylös

ja kaivon kanervistoon.

2607. Kärkölä. HO 1 1009. 14.

Kirkonkylä. Erik Ylein, 70 v.. synt.

Padasjoella.

Kutitin kutitin parasta pai-

menkumppania,

kätkin suohon sammaliin.

2608. Hauho. HO 24 485. 13.

Lehtelä. Tilta Yläne, 63 v.

Kutitin kutitin kumppaniani

Hautasin suahon sammallan.

2609. Hauho. HO 24 599. 13.

Porras. Knstaava Niemi, n. 50 v.

Kutitin kutitin kumppaniani

Kiven ale itkemään

Panin kaakun poveen.

Luopioin. Ks. nr. 2610.

2610. Asikk.ja Luopioin. HO 22
43. 13.

Yleinen.

Kutitin kutitin kumppania,

Hautasin suohon sammalei-

hin.

Näin sanoi painien, kutitettuaan

toista paimenta niin että tämä kuoli.

2611. Asikk. HO 30 101. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-v. vaimo. ,

Kutitin, kutitin kumppalia,

kumppalini kuoli —
hautasin suoho sammaliesie,

kahen koivim välii. —
5 suosta sitte sormoset näky,

havun alta hampahaiset.

2612. Asikk. HO 30 102. 13.

Kalkkinen.

Kutitin, kutitin kumppalia

suossa sormet ristiss' —
havun alla hampaat irviss'. —

2613. Asikk. HO 1 791. 14.

Kiirhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Kutitin kutitin kumppaniani,

pistin pipposen povia.

2614. Asikk. HO 1 765. 14.

Paakkola. Aleksiina Snygg, 48 v.

Kutitin, kutitin kumppaniani,

hautasin suohon sammaliin.

Suosta sormoset näky,

haon alta hampahaiset.

2615. Orimatt. Haarala, Antero

Vipunen 09, 47. s.

»Orimattilassa kerrotaan erään mie-

lien surmanneen 2 vaimoansa kutit-

tittamalla. Kukaan ei aluksi tietä-

nyt mihin nämä vaimot olivat hä-

vinneet, mutta kun mies tuli van-

liaks', kuultiin hänen usein itsekseen

laulelleen

:

Kutitin, kutitin kumppaniain

Suohon mie sen hautasin".

2616. liiti. Perttola 95. 10.

Koskenniska.

Joku aika takaperin oli vielä ta-

pana Koskenniskan kylässä kertoa

lapsille varoittava juttu, jonka tarkoi-

tuksena oli saada lapset lakkaamaan
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toisiansa kutkuttelemasta. Juttu oli

seuraava:

Erään kerran paimenet (kaksi) „ku-

tittelvat" toisiaan, toinen heistä kuoli

ja tappaja kertoi kotona asian seu-

raavaan tapaan:

„Kutitin, kutitin, kumppani-

jain;

suolla sormoset näkyy,

hampahat haon alta."

2617. Heinolan pit. Marjokorpi,

Antero Vipunen 09, 47. s.

Kutitin, kutitin kumppaniani

(tai kultaistani)

suohon hautasin sammaliin,

laitoin pipposen poveen,

kaksi kaupungin kalaa.

(Ystävä laittoi kutittamalla kuolet-

tamansa kumppanin mukaan evästä-

kin sammaliin.)

Kuulin kurjen kullertavan.

2618. Somero. Tamminen V. 10.

13.

Villiclmiina Fotisell. synt. 1850.

Alidstiinp. Salossa.

Tuu tuu, tupakkirulla,

Kukas sun käski Turkun tulla?

Itse tulin pitkin Turkutietä

Hevoselleni heinitukko ha-

kema.

h Minä pani Kirstin lypsää

Ei Kirsti nisiä löytäny

Minä pani Maijan lypsää

Ei Maija maito maalle saanu.

Minä pani Miina lypsää

10 Miina lypsi lyllytteli

Turun tiinu täynne

Ja sakka saavin täynne.

Hiiri tuli ja ryyppäs vähä

Katti tuli ja kaato kaikki.

!.•> Minä otin koukun loukkast

Väärän puun pesän erest

Sivelin pitki selkäluit

Itku kuulu Ilmola

Paru pohjan Tornio.

2619. Somero. HO 31 97. 13.

Kiiltela. Gastava Haapaniemi, 62 v.

Kuulin kurjen kuhertavvaa,

Heinäsuasa hellertävvää.

Ajoin minä kurkee takkaa.

Sain minä kurjen kiini.

.5 Pistin peukalsormellani,

Likistelin kourillani.

Kurki lypsi kohotteli

Piikkiöläisten pikarit täys.

Hämäläisten ämpärilliset.

2620. Ypäjä. HO 25 2. 10.

Levä. Kristiina Salonen, 60 v.

Kehtolaulu.

Kurki.

Kurki juoksi kullerteli,

heinäsuolla hellerteli,

mäen päällä mällerteli,

pappilan pellolla pallerteli.

.-, Minä menin kurkee takkaa

aijaan

pappilan pellolle asti,

otin kurjen kainalooni,

panin kurjen kultakoppiin

annon kauroja etteen.

10 Mitä tämä niitä söi.

Annon ohria etteen;

mitä tämä niitä söi;
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Annon rukkiita etteen;

mitä tämä niitä söi;

1.-, Annon nisuja etteen.

Niitä se vähän nissutteli,

papuja se passutteli,

puolet päivät pussutteli.

Kurki lypsi kohotteli

20 kerjäläisen kengän täyteen,

pappilan padat ja pannut täy-

teen

minun kiuluni täyteen.

Minä panin kiuluni kiukaalle,

kissa tuli ja maisto,

2.5 katti tuli ja kaato.

Minä menin kattia takkaa äi-

jään

Ilmolan portille saakka

llmolasa leivottiin,

mulle kakku annettiin.

;i<) minä kakun kainalooni,

Kuljin pitkin peltotietä,

Kultasta kuijaa, vaskista vaijaa.

Tuli joki etteen,

minä kakun kurjelle,

;!.-, että mä pääsin yli joen,

siellä mä vasta ihmeitä näin:

Sika sotki taikinaa

ja karhu kanto vettä,

sonni hakkas puita,

10 emännät tuoksi tunkiolla,

piiat piahton hinkalolla,

lapset tappeli lastat kädesä,

isännät tappeli pyssyt kädesä.

2621. Tammela. HO 31 293. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Kuulin kurjen kuherruksen,

Heinäsualla helistyksen.

Tammela. Ks. nr. 2317.

Vanaja. Ks. nr. 2328.

2622. Janakk. HO I 466. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Maria

Tnrein, 72 v.

Kuulin kurjen kuhertavan,

mäen päällä männertävän

2623. .lanakk. HO 1 430. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.

Kuulin minä kurjen kuher-

tavan,

Heinäsualla hellertävän.

Menen minä kurkee katto-

maan,

menen minä kurjen selkään.

5 Kurki teki valkosia vasikoita

2624. Loppi. HO 1 25. 14.

Vojakkala. Otto Kallela, 11 v.

Kuulin sen kurjen kuherta-

van,

Heinisualla helistävän.

Ampusin kurkee kurkkuun,

kurki putos polvilleen.

5 Minä kurjen suitset suuhun,

päittimet päähän.

Ajelin kurjella

kultasta kujaan, •

vaskista vajaan.

10 Sikkum_,ma kurjen kotiin

sain,
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lö

20

;{(»

nostin kurjen karsinaan,

huusin Maisaa, huusin Kai-

saa,

eikä kumpikaan totellu.

Juaksin itse katsomaan,

kurjella valkoinen vasikka.

Nostin kurjen karsinaan,

annoin heiniä eteheen.

'

Kurki lypsi hollotteli

Hollolan housut täyteen,

Lukkarin luskan,

oman kiulun.

Nostin kiulun

kiukaan kulmalle.

Kissa tuli ja maisto,

katti tuli ja kaato.

Minä kattia takaa ajoin,

Ilmalassa kiinni sain.

Kakku mulle annettiin,

minä kakun kalamiähelle.

Kalamiäs mulle kalat antoi,

minä kalat jyvämiähelle,

jyvämiäs mulle jyvät antoi,

minä jyvät posson suuhun.

Possu mulle liikkiön antoi,

minä liikkiön koiran suuhun.

Koira mulle oravan antoi,

minä oravan linnun suuhun.

Lintu mulle siipees anto,

yli meren mennäkseni,

toiselle puolelle tullakseni.

Siälä mä vasta ihmeen näin,

piika tuhni tunkiolla.

porsaat sotki taikinaa,

sonni hakkas puita,

45 harakka veti.-

2625. Orimatt. Uino 164 a. 89.

Maria Antintytär, 55 v. Miiistiinp.

Artjärven Hietanan kylässä.

Panin Maisun lypsämäh;

Ei Maisu lypsänny,

Eikä pirjättä pitänny.

Menin itte hynkähytin

ö Kiulun täys ja kirnun täys

Ja viel pappilan pytynkih

täys.

Panin mallon siit pattahalle.

Kissa tuul siit kiilo silmä

Viipurista vinkasilmä,

10 Pirras joka pisaran.

Otin siit kissaistain takaa.

Sain saukon saaren päästä,

Piirsin pienel peukalollain

Ja nylin vähäl nyrkilläin.

15 Vein nahan Viipurih

Ja sain onnenmarkan siit.

Matikalla maitopyörän,

'

Maitopyörällä pöpörin,

Pöpörillä pöytärikin,

•20 Pöytärikillä metelin.

Meteliss on meirän herra,

Meirän herra hevosess.

Hevosessa hengen turva,

Rattaist rahan vahinko.

/////. Ks. nr. 2334.

^624. ^ Kertoja lisäsi säkeen: „aiinoin heiniä eteheen" jälkeen, että myös oli-

ria ja kauroja annettiin. Ker. lis. — - Paikkakuntalaiset väittävät että mainittu laulu

on syntynyt juuri Vojakkalassa, koska kylän lähellä on Heinisuo-niminen suo ja

koska runo paikkakunnalla on yleinen. Ker. sei.

2625. ' Käsikirjotukscssa on ! vasemmassa syrjässä.
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Leivon leivon leipäsiä.

2626. Humppila. HO 10 41. 14.

Eeva-Liisa Yli-Niiiitila, synt. 1836.

Leivon leivon leipäsiä.

Voisia makkeisia

Meidän Herran kakkusia.

2627. Sääksm. HO 24 1030. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Leivon leivon leipäsiä

Semmosia sualasia

Voisia, makosia.

2628. Tyrväntö. HO 24 788. 13.

Retillä. Heikki Salo, 52 v.

Leivon, leivon leipäsiä

Kylän lasten kaakkusia

Kuks uuniin, kuks uuniin.

2629. Hattula. HO 24 933. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Leivon leivon leipäsiä

Makehia kaakkusia

Kylän lasten kaakkusia.

2630. Hattula. HO 24 439. 13.

Rnlikoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Leivon leivon leipäsiä

Kapsuttelen kaakkusia.

2631. Hattula. HO 24 965. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „ Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Siiontaiistan kylässä.

Leivon, leivon leipäsiä

Simasia, sualasia

Voisia, makeisia

Annetaan N. N:n syärä.

2632. Renko. HO 24 233. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Leivon leivon kakkusia

Makkusia sualasia

Tonne N. N:n suukkoseen.

2633. Janakk. HO 24 1060. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Leivon leivon leipäsiä

Kylän lasten kaakkusia.

2634. Hausj. HO 27 21. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Leivon leivon leipäsiä

Kalamiehen kakkusia

Pikku-Kallen pullassa

2635. Tuulos. HO 1 578. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Muuttanut Hauholta 10 v. sitten.

Leivon leivon leipäsiä,

suolasia sakosia,

pikkusia makosia.

2636. Hauho. Leander 130. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Leivon leivon leipäsiä,

makosia sakosia,

tatille kakku,

(ojennetaan).

2637. Hauho. HO 24 488. 13.

Kelkkancn. Naimi Eärm, 22 v.

Leivon leivon leipäsiä

Ohrasia vehnäsiä

Makosia kaakkusia.
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2638. Hauho. HO 24 487. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Leivon leivon kaakkusia

voisia makosia.

2639. Hauho. HO 24 637. 13.

Tiiittiila. Selma Siren, 78 v.

Leivon, leivon kaakkusia

— — — maakkusia.

2640. Luopioin. HO 22 104. 13.

„Iso-Taava" , n. 70 v.

Leivon leivon leipäsiä,

Kylän lasten kakkosia,

Nisusia makosia.

Toss' on lapselle kakku!

2641. Asikk. HO 22 105. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856. Kuullut

vanhan mummon „Anna-Sopian"

aina näin sanoneen.

Toisint.

Leivon leivon leipäsitä,

Suolasita, makosita.

2642. Heinola. Kekkonen 52. 13.

Leivon leivon leipäsiä

makosia suolasia,

mustan lehmän maitosia,

Ham sukkaa!

2643. Hartola. Koskenjaakko 27.

09.

Leivo, leivo leipäsiä,

Simosia suolasia (tai: samosia),

maholehmän maitosia

tuonne pieneen suukkaan.

2644. Hartola. Viherv. 4178. 12.

Lyydia Tuomola. 25 v. Muistiinp.

Jokioisilla.

Lapsen kättä taputetaan, ikäänkuin

leivottaisiin ja sanotaan:

„leivon leivon pullan.

Kelien pullan annan?

Lahjallen (lapsen nimi) sen an-

nan.

Viäritän kiäritän

Lahjan suukkaseen (=suuk-

koseen).

2645. Luhanka. Halonen H. 29. 14.

Kirkonkylä ja sen ympäristö.

Leivon leivon leipäsiä

Simosia, suolasia

Maholehmän maitosesta.

2646. Kuorehv. HO 15 83. 13.

Vedenpää. Iida Vedenpää, 35-40 v.

Leivol_leivoTi_kakkosia,

simasia, suolasia,

makosia, Äidi-n^kakko.

(Niilon kakko, Martin k. j. n. c.)

Minä menen mettään kettuja

pettään.

2647. Somero. HO 31 11. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nykyisessä Ypä-

jässä). Ks. nr. 1625.

Kehtol[aulu]

.

Minä menen mettään

Kettuja pettään.

Oravia ottaan,

Jäneksiä jättään.

2648. Somero. HO 31 88. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.
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Kehtolaulu.

Hiiis sika mettään

Kettuja pettään,

Oravia ottaan,

Jäneksiä jättään.

2649. Jokioin. Viherv. 244. 09.

Latovainio. Juho Tuomola. 24 v.

Kuullut 81-vuotiselta Kalle Siivo-

laita Latovainiossa.

Kehtolaulu.

„Huis sika mettään

kettuja pettään \

oravia ottaan,

jäneksiä jättään."

2650. Jokioin. Aaltonen 78. 13.

Minkiö. Olga Klemola, 27 v.

Huis sika mettään,

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

2651. Jolzioin. HO 16 34. 13.

Minkiö. Olga Klemelä. 34 v.

Minä menen metsään.

Kettuja pettään

Oravia ottaan

Jäneksiä jättään.

2652. Tammela. Aaltonen 38. 12.

Huis sika mettään,

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

:, Äläkä tule takaisin,

ennenko lapsi herrää.

2653. Humppila. HO 10 2. 14.

Man (la Maapala, synt. 1850.

Huis sika mettään

kettuja pettään.

Oravia ottaan

jäneksiä jättään.

2654. Urjala. Perho 20. 07.

Koira meni mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2655. Kalvolla. HO 24 1095. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Huis sika mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2656. Tyrväntö. HO 24 140. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Minä menin mettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2657. Tyrväntö. HO 24 791. 13.

Hetula. Heikki Salo, 52 v.

Koirra meni mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Ja oravia ottaan.

2658. Tyrväntö. HO 24 816. 13.

Uskila. Hmma Johanson, 65 v.

Koirra meni mettään

Kettuja pettään

2649. ' Pettään — pettämään j. n. e. Ker. sei.
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Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2659. Hattula. Salo 198. 13.

Kustaa Rajala, 77 v.

Minä menen mettään

Jäniksiä jättään,

Oravia ottaan,

Kettuja pettään.

2660. Hattula. Salo 473. 14.

Elsa Rantanen, Uv.
Huis sika mettään.

Kettuja pettään,

Jäniksiä jättään.

Oravia ottaan.

2661. Hattula. Salo 497. 14.

Oskari Ulan, 11 v.

Minä menen mettään

Kettuja pettään,

Jäniksiä jättään,

Oravia ottaan.

2662. Hattula. Salo 567. 14.

Alma Rantanen, 10 v.

Mennään mettään

Kettuja pettään,

Jäniksiä jättään,

Oravia ottaan.

2663. Hattula. Tuomarila 92. IL
Koski. Yrjö Salonen.

Huis sika mettään

kettuja pettään

oravia ottaan

jäniksiä jättään.

2664. Hattula. HO 24 936. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35v.,synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälässä.

Koirra meni mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2665. Hattula. HO 24 235. 13.

Lahdenperä, metsäk. Aleksandra

Lahtinen, 28 v.

Hois sika mettään

Oravia ottaan

Jäniksiä jättään

Kettuja pettään

5 Kipin kapin kotio tulee.

2666. Hattula. HO 24 873. 13.

Mervi. Briika Ahtila, talon vanha

emäntä, 63 v.

Heikki meni mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2667. Hattula. HO 24 19. 13.

Pekola. Lyyti Kuusinen, K) v.

Huis sika mettään.

Kettuja pettään,

Jäniksiä jättään,

Oravia ottaan.

2668. Hattula. HO 24 350. 13.

Sikala. Selma Heino, 20 v.

Minä menin mettään

Kettuja pettään

Karhuja tappaan
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Jäniksiä jäitään

.-, Oravia ottaan ^

2669. Hattula. HO 24 198. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Myrvälän kylässä.

Minä menin mettään

Kettuja pettään

Oravia ottaan

Jäniksiä jättään.

2670. Renko. TaUimäki 36. 03.

Otto TaUimäki, 12 v.

Lasten lan In.

Huis sika mettään

kettuja pettään,

jäniksiä jättään,

oravia ottaan.

2671. Renko. HO 24 298. 13.

Lesken torppa. Viinu Kylmälahti,

25 V. Muistiinp. Hattulan Kylniä-

lahdessa, jossa kertoja ollut 4 v.

Minä menin mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Ja oravia ottaan.

2672. Janakk. HO 1 477. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Minä menen mettään,

kettua pettään,

oravaa ottaan

jänistä jättään.

2673. Loppi. HO 1 229.

Läytiainen. Miina Lind, 33 v.

14.

Susi meni mettään

kettuja pettään

jäniksiä jättään,

oravia ottaan

5 ja kirppuja tappaan'.

2674. Loppi. HO 1 141. 14.

Räyskälä. Alina Stetiholm, 33 v.

Mies meni mettään

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

2675. Haiisj. HO 27 24. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Minä menen mettään

Kettuja pettään

Oravia ottaan

Jäniksiä jättään

2676. Hausj. HO 1 362. 14.

Sclänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Heikki meni mettään,

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

2677. Tuulos. HO 1 567. 14.

Syrjäntaka. Iita Kosketin. 44 v.

Isä meni mettään

kettua pettään,

jänistä jättään,

oravaa ottaan.

2678. Hauho. HO 24 679. 13.

Hietainen. Maria Mattson, 75 v.

2668. 1 Samat säkeet ovat samalta kertojalta muistiinpannuissa kuurutusluvuissa

HO 24 377-8.

2673. 1 Viimeinen säe lasten lisäämä. Ker. liiiom.
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Sika meni mettään

Kettuja pettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2679. Hauho. HO 24 572. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Huis sika mettään

Kettua pettään

Oravaa ottaan

Jänistä jättään.

2680. Hauho. HO 24 489. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius. 68 v.

Minä menen mettään

Kettua pettään

Oravaa ottaan

Jänistä jättään.

2681. Luopioin. HO 22 S. 13.

Yleinen.

Huis sika (mies meni) met-

Kettuja pettään,

Jäniksiä jättään,

Oravia ottaan.

2682. Luopioin. HO 24 435. 13.

Aitoo. Ulla Kallgren, 19 v. Muis-

tiinp. Hauholla.

Kettu meni mettään

Jäniksiä jättään

Oravia ottaan.

2683. Asikk. Packlen 8.

M. Pietilä, 22 v.

Mies meni metsään

Kettuja pettään

03.

Oravia ottaan

Susia suuttaan (suututta-

maan?)
> Karhuja kaataan

Jäniksiä jäätään.

Lintuja lihtaan.

2684. Asikk. HO 30 95. 13.

Kalkkinen.

Minä manin mettää

jänistä jättää,

kettua pettää,

oravata ottaa.

2685. Hollola. Hästesko 7. 06.

Alma Lfelenius, nuori tyttö. Muis-

tiinp. Elimäellä.

Minä menin mettään,

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

2686. Hollola. HO 9 23. 14.

Herrala. Kerääjä kuullut n. v. 1885.

Huis sika mettään

Kettuja pettään.

Jänistä jättään,

Oravia ottaan.

2687. Hollola. HO 1 915. 14.

Uskila. Jooseppi Hannula, 87 v.

Isä meni mettään

kettua pettään,

oravata ottaan,

jänistä jättään.

2688. Nastola. HO 4 150. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Minä menen mettään

oravia ottaan.
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jäniksiä jahtaan,

kettuja pettään.

2689. Heinola. Kekkonen 53. 18.

Minä menen mettään

kettua pettään,

jänistä jättään,

oravata ottaan.

2690. Kuorehv. HO 15 74. 13.

Lahdenkylä. A. /:. Mäkelä, oppi-

nut isältä.

Huis sika mettään,

kettuja pettään,

oravia ottaan,

jäniksiä jättään.

2691. Korpit. Kotikoski S. 08.

Huis sika metsään,

Kettuja pettään,

Oravia ottaan,

Jäniksiä jättään.

Paarman peijaat.

2692. Kytmäk. Huitti 2. 16.

Kerääjä oppinut lapsuudessaan

K:lla. Muistiinp. Johanneksen pit.

„Huis, sika satulaselkä,

Kittis, kuttu kellokaula!

Minkäs menet, puupää?"

„Tänne menen täipää,

ö Veljeni tykö keropää."

„Mikäs sinun keropääksi teh-

nyt on?"

„ Härkä se häiläsi hännäl-

länsä,

Vasikka se potkasi vasaralla,

Sika sirkinsorkillansa,

H) Lammas kinkerikontillansa.

Vuohi vuotakengillänsä."

2693. Koski. HO 1 690. 14.

Huljala. Eedla Koskinen, 65 v.

Mihkäs menet kuupie?

Tänne menen täipie,

pahan paarman peijahaisiin.

Mikäs paarman tappo'?

r, Hepo huiskas hännällie,

lehmä potkas kaaviollaan,

sika sirkin sorkillaan,

lammas kimpil kämpillään.

JoIisa. Ks. nr. 1558.

Piu, pau, paukkaa.

2694. Somero. Häyrinen 73. 14.

Juho Sainio, 45 v. Muistiinp. Piik-

kiössä.

Piu, pau paukka,

jänis metässä laukkaa,

Pollen kellot on kaulassa,

lapsen housut on naulassa.

2695. Korpit. Kotikoski 22. 08.

Piu pau paukkaa.

Jänis metsässä laukkaa.

Kultakuppi kaulassa,

Hopiaisessa nauhassa.

Pom pom porovatsa.

2696. Somero. HO 31 UI. 13.

Joensuu. Lena Hagfors. 70 v.
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Pomp pomp porovatta,

Tuala on kaksi karjalasta.

Likka syä piimää

Ja poika syä puuroo.

2697. Somero. HO 31 18. 13.

Kiiltela. Maijastilna Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Pomp pomp porovatta,

Tuala kaksi karjalasta,

Toinen likka.

Toinen poika,

r, Poika paimen patapers

Likka lampuri latapers.

Lapselle sanottiin sen sylissä ol-

lessa edellä oleva.

2698. Somero. Aaltonen 126. 13.

Knltcla. Ida Mattila. 17 v.

Pomp pomp porovatta.

Siel' on kaksi Karjalasta,

toinen likka, toinen poika.

2699. Jokioin. HO 16 7. 13.

Mintziö. Kiistaava Klemelä, 68 v.

Pom, pom, porovatta

SieL on piika, siel' on poika

Siel' on kaksi karjalaista.

2700. Tammela. HO 31 412. 13.

Forssa. Maria Lehtinen, n. 52 v.

Lapsen vatsaa pompittaissa sanot-

tiin.

Pomp pomp porovatta,

Siälä kaksi karjalasta,

Pytyllinen piimää.

2701. Tammela. HO 31 262. 13.

Haiidankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kunllut lapsena. Miiistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Kun kourattiin lapsen vatsaa, oliko

se täysi, sanottiin:

Pomp pomp porovatta,

Tuala kaksi karjalaista,

Toinen likka, toinen poika,

Viis kuus lampuria,

.5 Seittemän kahleksan kanku-

ria

Ja lapiollinen sontaa.

2702. Tammela. Aaltonen 175.

13.

Kaukola, lorpanemäntä Hakala.

50 V.

Pomp pomp porovatta.

Tuolla piika, tuolla poika

tuolla kaksi Karjalasta

lapiollinen sontaa

2703. Tammela. Aaltonen 242. 13.

Kaukola.

Pomp pomp porovatta,

tuolla piika, tuolla poika,

tuolla kaksi Karjalasta.

karpio papuja —

2704. Tammela. HO 31 501. 13.

Luukaan kylä. Olga Uutela, 36 v.

MuLstiinp. Linikkalan kylässä.

Pump pump puurovatta

Tuala piika, tuala poika.

Tuala kaksi karjalaista.

Lapio täys sontaa.

Kun lapsen vatsa oli täynnä, niin

vatsan päälle painettiin ia sanottiin

edellä oleva luku.
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2705. Tammela. HO 31 380. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Pomp pomp porovatta,

Tuala piika, tuala poika,

Tuala kaksi karjalaista,

Korit täys sontaa.

2706. Tammela. HO 31 389. 13.

Porras. Juha Gustafsson, 66 v.

Pomp pomp porovatta,

Siankatti kanankatti.

Kun lapsi oli syönyt, pompittiin

sormella vatsaan ja sanottiin edellä-

oleva.

2707. Humppila. HO 31 431. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen, 58 v.

Kehtolaulu.

Pomp pomp porovatta,

Tuala piika, tuala poika,

Tuala kaks karjalaista,

Lapiollinen sontaa.

2708. Sääksm. HO 24 845. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Haa-

ran Eriika" , 85 v.

Pomp pomp porovatta

Siäir on kaks karjalaista

Toinen piika, toinen poika

Pytyllinen piimää

5 Kaukalollinen puuroo.

2709. Sääksm. HO 24 1037. 13.

Rirvala. Maria Vilen, 48 v.

Pomp pomp porolaista

Tääl' on kaksi karjalaista

Toinen plikka, toinen poika

Kuppi puuroo, pytty piimää

5 Lapiollinen sontaa.

37

2710. Kalvolla. HO 24 1101. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Pom pom porovattaa

Siäl on kaksi karjalaista

Toinen plikka, toinen poika.

2711. Tyrväntö. HO 24 759. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Pom pom porovatta

Siäl' on kaksi karjalasta

Toinen piika, toinen poika

Pytty piimää, kappa puuroo

5 Lapiollinen sontaa.

2712. Tyrväntö. HO 24 144. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Pomp pomp porovattaa

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen piika, toinen poika

Pytty piimää, kaukalo puu-

roo

5 Lapio sontaa.

2713. Tyrväntö. HO 24 390. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson). 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Pomp pomp porolaista

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen likka, toinen poika

Pytty piimää ja pualikas lei-

pää

5 Tarikko sontaa ja lapio pas-

kaa.

2714. Tyrväntö. HO 24 796. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Pom pom porovattaa

Tääl' on kaks karjalaista
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Toinen piika, toinen poika

Ja lapiollinen sontaa.

2715. Tyrväntö. HO 24 821. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Pom pom porolaista

Tual' on kaksi karjalaista

Toinen likka, toinen poika

Lapio sontaa, tarikko paskaa.

2716. Hattula. Salo 577. 14.

Elias Enkvist, 13 v.

Pom pom porovattaa,

Siel_on kaksi karjalaista,

Kupillinen puuroo.

Kupillinen piimää,

5 Lapiollinen sontaa,

Kihvelillinen sammakoita.

2717. Hattula. HO 24 281. 13.

Kerilahti. Juha Kerilahti, 45 v.,

synt. Kylmälahdessa.

Pom pom porovattaa

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen likka, toinen poika.

2718. Hattula. HO 24 943. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Mnistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Pomp pomp porovatta

Siäl on kaksi karjalasta

Kupillinen puuroo

Pytyllinen piimää

:, Ja lapiollinen sontaa.

2719. Hattula. HO 24 296. 13.

Kylmälahti.. Karoliina Kylmälahti,

65 V.

Pom pom porovatta

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen piika, toinen poika

Ja lapiollinen paskaa.

2720. Hattula. HO 24 875. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, talon

vanha emäntä, 63 v.

Pom pom porovattaa

Siäir on kaksi karjalasta

Toinen likka, toinen poika

Pytty piimää, kuppi puuroo

ö Ja tooppi toronloroo.

2721. Hattula. HO 24 448. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Pomp pomp porovatta

Siäir on kaksi karjalasta

Kuppi puuroo, pii-

mää
Lapio sontaa.

2722. Hattula. HO 24 968. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „ Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Pomp pomp porovattaa

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen piika, toinen poika

Lapiollinen sontaa.

2723. Hattula. HO 24 363. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Pom pom porovattaa

Siäir on kaksi karjalasta

Puurokuppi keskellä

Kastikuppi viäressä.
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2724. Hlinna. HO 8 274. 13.

Rauha Heinonen.

Pom pom porovatta,

siinä kaksi karjalasta,

Toinen tyttö, toinen poika.

2725. Hlinnan msr. HO 31 534.

13.

N. 32-v. mies. Muistiinp. Jokiois-

ten Vaulammilla.

Pomp pomp porovattaa.

Oli kaksi karjalasta.

Söivät yhrestä kaukalosta.

2726. Vanaja. HO 24 1005. 13.

Äikäälä. Otto Nautalammi, 24 v.

Pom pom porovattaa

Siäir oli kaksi karjalaista

Toinen likka, toinen poika.

2727. Renko. HO 24 248. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Pom pom porovattaa

Siäir on kaks karjalaista

Toinen plikka toinen poika

Puurokuppi ja lapio sontaa.

2728. Renko. HO 24 323. 13.

Liatta (Lietsa). Oskari Seppälä,

55 V.

Pom pom porovatta

Siäir on kaks karjalaista

Toinen piika, toinen poika.

2729. Janakk. HO 1 473. 14.

Turenki. Anna Nieminen, 62 v.

Pomp pomp porovatta,

siälä on kaksi Karjalast,

yksi piika, toinen poika,

kolmas karjalaps.

2730. Janakk. HO 24 1069. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Pomp pomp porovatta

Siäl on kaksi kerjäläistä

Toinen piika, toinen poika.

2731. Janakk. HO I 431. 14.

Vähikkälä. Lovisa, 76 v.

Pom pom porovatta,

tuol on kaksi karjalaista,

toinen piika, toinen poika,

kolmas iso karjalainen,

5 pytty piimää, kuppi puuroo.

2732. Loppi. HO 1 191. 14.

Läyliäinen. Matilda Peltomäki, 61 v.

Pomp pomp porovatta,

toinen piika, toinen poika.

Mitä nee syövät!

Puuroo, piimää,

5 silakkaa, leipää.

2733. LoppL HO 1 200. 14.

Läyliäinen. Hilma Vaara, 30 v.

Pomp pomp puurovatta

tääl on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika,

puurokuppi keskellä.

2734. Loppi. HO 1 213. 14.

Läyliäinen. Helmi Mäensyrjä, 23 v.

Pomp pomp porovatta,

Täällä tulee kaksi karjalaista,

toinen piika, toinen poika.

Mitä niille annetaan?

ö Puuroo ja piimää
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pikkaseen kuppiseen

aitan alle syömään.

2735. LoppL HO 1 231. 14.

Läyliäinen. Kalle Hiljanen, 30 v.

Pomp pomp porovatta,

tääl on kaksi karjalaista,

toinen tyttö, toinen poika,

kolmas pyhä henki.

2736. Loppi. HO 1 245. 14.

Läyliäinen. Kustaa Ketonen, 32 v.

Pomp pomp porovatta,

tääl on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen renki,

popsi puuroo, piimää.

2737. Loppi. HO 1 70. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Pomp pomp porovatta

tääl on kaksi karjalasta,

toinen piika toinen poika,

puurokuppi, leipäsäkki,

5 eikä ollu lusikkaa.

2738. Loppi. HO 1 97. 14.

Räyskälä. Miina Hilberg, 59 v.

Pomp pomp porovatta,

tääl on kaksi karjan lasta,

toinen piika, toinen poika,

puurokuppi keskellä,

ö piimäkuppi vieresä.

2739. LoppL HO 1 112. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Pomp pomp porovatta,

siäl on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika.

Piialla on piimäkuppi,

5 pojalla ompi puurokuppi,

kissan häntä luskan alla.

2740. LoppL HO 1 12. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Pomp pomp porovatta,

tääl on kaksi karjalasta,

toinen piika toinen poika.

Pytty piimää, lapio sontaa,

5 karpio kananmunia.

2741. LoppL HO 1 28. 14.

Vojakkala. Otto Kallela, liv.

Pomp pomp porovatta

siälä on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika

puurokuppi keskellä.

2742. Haasj. HO 10 17. 14.

M. Parmo, synt. 1865.

Pum, pum, puurovatta.

Siel on kaksi karjalaista

toinen likka toinen poika

syövät puuroo piimän kanssa.

2743. Haasj. HO 1 385. 14.

Kirkonkylä. Manasse Tuominen,

59 V.

Pump, pump puurovatta,

siällä on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika,

molemmat ne kirnuu voita.

2744. Hausj. HO 1 412. 14.

Kirkonkylä. Serafia Stahi, 82 v.

Pump pump puurovatta,

tääl on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika,

kolmas kylän korsi.
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2745. Haiiy. HO 27 35. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Pumpum puurovatta

Siell on kaksi karjalasta

Toinen piika toinen poika

Kolmas valkonen vasikka.

2746. Hausj. HO 1 331. 14.

Selänoja. Maria Aaltonen. 53 v.

Pump pump puurovatta,

siälä on kaksi karjalasta,

toinen piika, toinen poika.

Piika keittää puuroo

5 ja poika kirnuu maitoo.

2747. Kärkölä. HO 1 1000. 14.

Hähkäniemi. Anders Johansson,

80 V.

Pum_pum puurovatta,

tääl on kaksi karjalasta

yks oli piika, toinen poika

kolmas hevoskontti.

2748. Kärkölä. HO 1 1013. 14.

Kirkonkylä. Eliina Nykob, 20 v.,

synt. Padasjoella.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

musta säkki säretään,

musta pussi puretaan.

2749. Lammi. HO 1 650. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola, 63 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

siel on kaksi karjalasta,

toinen likka, toinen poika

kolmas kyytillös. (?)

2750. Hauho. HO 29 76. 14.

Matilda Pildi, synt. 1888 Lammilla.

Kuullut äidiltään.

Pumpum pumpum puuro-

vatta, vellivatta

sieir on kaksi karjalaista,

toinen likka, toinen poika,

kolmas hevoskoissi.

2751. Pälkäne. HO 9 17. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Muistiinp. Hauholla.

(Sormen päällä nopotetaan vatsalle

ja sanotaan:)

Pom, pom pokaraa!

Sieir on kaksi kakaraa:

Toinen likka, toinen poika;

Pytyllinen piimää,

5 Kauhallinen puuroa.

Lapiollinen sontaa.

Herrain hevosen reisi.

Talonpojan tamman reisi,

Ruuhellinen rutaa.

2752. Hauho. HO 24 689. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Pomp pomp porovatta

Siäir on kaksi karjalasta

Toinen likka, toinen poika

Lapio sontaa, talikko paskaa.

2753. Hauho. HO 24 899. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Pomp pomp porolaista

Siäir on kaksi karjalaista

Toinen piika, toinen poika

Puurokuppi ja maitokuppi

5 Lapiollinen sontaa.
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2754. Hauho. HO 29 35. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Pomps. pomps. porolaista,

sieir on kaksi karjalaista,

toinen likka, toinen poika

kuppi puuroo, kehlo maitoo,

5 lapiollinen santaa.

2755. Hauho. HO 24 494. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Pomp pomp porolaista,

Tääir on kaks karjalasta,

Toinen piika, toinen poika,

Puurokuppi kummallakin.

2756. Pälkäne. Mikkola E. 733.

13.

Luikata. Kerääjä kuullut n. 1890

äidiltään Serafiina Mikkolalta, nyt

75 V. Muistiinp. Kalvoilassa.

Pom, pom, pokkaraista,

tuair on kaksi kak(k)araista,

toinen likka, toinen poika,

puurovati keskellä,

(Lapsen vyhdyttäjä osottelee sor-

mellaan lapsen vatsaa).

2757. Luopioin. HO 22 50. 13.

Pom pom pokaraa,

Sieir on kaksi kakaraa.

Toinen poika, toinen likka.

Kolmas keppikerjäläinen.

2758. Luopioin. HO 22 51. 13.

„Iso Taava", n. 70 v.

Toisint.

Pom pom pokaraa,

Tuoir on' kaksi kakaraa.

Toinen poika, toinen likka,

Puurokuppi keskellä,

5 Josta syövät vetelevät.

2759. Luopioin. HO 22 52. 13.

Ida Hietamaa, synt. 1848. Muut-
tanut nuorena Padasjoelta.

Pom pom porilaista,

Tass' on kaksi karjalaista,

Toinen poika, toinen likka.

Kolmas hevoskossi.

2760. Padasj. HO 20 122. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Pom pom porilaist

siel 011 kaksi karjalaista

toinel likka toinem poika

kolmas kivikossi.

(„Vakulaulu sekin")

2761. Asikk. HO 22 53. 13.

Pum pum puurovatta,

Sieir on kaksi karjalasta,

Toinen poika, toinen likka

Kolmas keppikerjäläinen.

2762. Asikk. HO 30 34. 13.

Kalkkinen. Helmi Hyryläinen, 14 v.

Pumpum, pumpum puuro-

vatta;

sieir on kaksi karjalasta,

toinen tyttö, toinen poika

Aatami ja Eeva.

2763. Asikk. HO 1 745. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Kemppi
Antintytär, 81 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

siel on kaksi karjalasta,
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toinen likka, toinen poika,

kolmas karjapaimen.

2764. Asikk. HO 1 764. 14.

Paakkola. Kalle Huovila, 38 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

tääl on kaksi karjalasta,

toinen likka, toinen poika,

kolmas karjankaittija.

2765. Asikk. HO 4 58. 14.

Vaivaistalo. Kustaa Ollikainen,

80 V.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

siell oli kaksi karjalasta,

toinen likka, toinen poika

kolmas kyytkossi.

2766. Hollola. HO 1 900. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori. n. 70 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

tääl on kaksi karjalasta,

toinen likka, toinen poika,

toinen leva, toinen Aatam.

2767. Hollola. HO 1 964. 14.

Toivola. Aleksiina Pere, 70 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

siel on kaksi karjalasta,

yks on likka, toinen poika,

kolmas on hevoskossa.

2768. Hollola. HO I 950. 14.

Untila. Hilma Hannula, 43 v.

Pumpum pumpum puuro-

vatta,

siel on kaksi karjalasta.

Toinen likka, toinen poika,

kolmas karjanpaimen.

(Lasten kesken jonkillaista pump-

paamisleikkiä)

2769. Heinola. Kekkonen 44. 13.

Pum, pum puurovatta

sieir on kaksi lasta Karja-

lasta.

Likka se hyppäs lehmiä vas-

taan,

poika se hyppäs hevosia vas-

taan!

2770. Kaorehv. HO 15 100. 13.

Lahdenkylä. Hilja Korpela, n. 35 v.

(Kun sormella koputtaa rintaan tai

vatsaan)

Pom, pom porolaista,

Sieir on kaksi karjalaista.

Toinen piika, toinen poika.

Molemmat mustapäitä.

2771. Kaorehv. HO 15 101. 13.

Lahdenkylä. A. E. Mäkelä.

Pom pom pokaraa,

Siell on kaksi kakaraa,

Matti ja Maija.

Päivä puolessa, nälkä suolessa.

2772. Hartola. Öfverling 237. 90.

Kirkko lan kylä.

Lasten lorusanoja.

Päivä on puolessa

nälkä on suolessa,

isäntä hirressä

emäntä orressa,
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ö piika kirkossa kirja kourassa

poika korvessa kontti selässä

piru kontissa korvat horossa.

2773. Jousa. Lilius 114. 88.

Päivä puolessa, nälkä suo-

lessa,

Isäntä hirressä, emäntä or-

ressa,

Piika kirkossa, kirja käessä,

Poika korvessa, piru kontissa,

5 korvat hörössä.

Sain kirpun.

2774. Luhanka. Vaas. Suom. lys.

„ Koe" -seura XIX: Helenius

61. 91.

Kirpun luku.

Minä otin kirpun ja nylin

sen.

Vein nahan kaupunkiin,

sain kuusi kultapenninkiä,

sata saksan taaleria.

5 Ostin sillä semmoisen hevo-

sen,

jonk' oli pää taivasta kohti

ja häntä maata veti.

Minä menin Piiparin ko'an

eteen.

Piiparin oli puurokuppi käm-

menillä

10 ja voirasiat kainalossa.

Hän sanoi minulle:

«Käypäs katsomaan semmois-

ta huonetta, jonk'

on:

Lau'on altis lastun luista.

Peräseinä peuran luista,

15 Sivuseinä sirkan luista,

Oven suu oravan luista.

Neitsy penkillä istuu

ja punapoika seinässä hoh-

taa".

2775. Luhanka. Lilius 111. 88.

Kirkonkylä. Johannes Toivonen.

13 V.

Sain minä kirpun, nylin minä

sen.

Vein minä nahan kaupun-

kiin,

Sain minä viis Viipurin ra-

haa,

Kuus kultapenninkiä,

5 Jolla minä ostin valkoisen

oriin,

Jonka oli pää taivasta koh-

den.

Häntä maata vetämässä.

Viipuri tulee kamarista,

Puurokuppi kämmenellä,

10 Voirasiat kainalossa,

Sanoi: „tulkaa näitä huoneita

katsomaan.

On sivuseinä sirkanluista,

Ovensuuseinä oravanluista.

Peräseinä peuranluista.

15 Punaposki seinässä hohtaa,

Lattia kullalta paistaa,

Neitsy penkillä istuu.

Suutari, tee mulle kengät: minä

menen naimaan.

2776. Somern, Viherv. 725. 10.

Härjänoja. Vilhelmiina Tegerstedt,

63 V.
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Kehtolaulu.

Suutari kraatali papinpoika

Piatari,

tee minullnippukenkätnappu-

kenkät;

minä menen naimaan

Pino-Pirjen tyttärii

ö ja Kankasjärven Kaisaa.

2777. Somern. Viherv. 752. 10.

Härjänoja. Oskari Heino, 42 v.

Kehtolaulu.

Suutari raatari

talonpoika Piatari,

laita minuU nipukenkät napu-

kenkät,

että pääsen naimaan

h Pino-Pirjen tyttäriä.

2778. Somero. Pettersson 5 a. 86.

Suutari kraatari

papin poika pietari

tee mul nippu kenkät nappu

kenkät

minä menen naimaan

5 kankas järven kaimaan.

Pinopirtin tyttärii

nisujaissii leevottiin.

Yljäl' niitä annettiin

Ylkä antoi kaaselle

10 kaase pani kiven rakkoon

Kivi rupes kiikkumaan

kolan orret kolkkumaan

Isol hevoset heinii

Vähäll hevosel kauroi.

lö Kokin pojat porstuas

leiskuvat kun leijot.

2779. Somero. HO 31 27. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

ks. nr. 1625.

Kehtolaulu.

Suutari raatali

Papinpoika Piatari,

Tee minulle nippukenkät, nap-

pukenkät.

Minä menen naimaan

5 Kaukaa Kankasalta

Pino-Pirjen tyttärii

Ja Kaali-Kaijan läpsii.

2780. Somero. HO 31 146. 13.

Ollila. Aina Lehtinen, 30 v.

Heikki meni heinään,

Piäri pitkin seinää,

Vappu tuli vastaan.

Sai sata lasta.

5 Mikkäs niitten nimet on?

Suutari, raatali.

Papinpoika Piatari.

Suutari teki mulle

Nipukenkät napukenkät,

10 Minä menin naimaan

Kauas Kankareelle

Pinomäen tyttäriä.

Nisuja siälä leivottiin.

Liljan katteen annettiin,

15 Lilja anto kaaselle,

Kaase laski kiven päälle.

Kivet rupes kiikkumaan kaak-

kumaan.

Kukko huusi muurin päältä:

„Kukko keekoo!"

2781. Ypäjä. HO 25 9. 10.

Kerääjä, kuullut lapsena äidiltään.
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[(Kehtolaulu.)]

Suutari, raatali,

papinpoika Pietari,

Tee mulle nippukengät, nap-

pukengät,

Minä menen naimaan,

5 Kauas, kauas Kankareelle,

Pino-Pirjen tyttärelle,

Nisusia leivottiin,

Yljän katteen annettiin.

Ylkä anto kaaselle',

10 Kaase laski kiven päälle.

Kivi rupes kiikkumaan.

Kolan alla kolkkumaan,

Kattila kalisemmaan.

Isolle hevoselle heiniä,

lö Vähälle varsalle kauroja.

Kokin poijaat porstuasa,

Kukko huusi uuninpäällä:

Lekkakukko leijaa.

2782. Tammela. HO 24 125. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski 70 v..

ks. MT 1 1 734.

Suutari teki minulle nipu-

kenkät ja napu-

kenkät

Minä menin naimaan

Pinopellon tyttäriä

Kankasmäen Kaisaa.

2783. Tammela. HO 31 328. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Muistiinp. Jokioisten Vau-

lanimiila.

Kehtolaulu.

Suutari kraatari

Papinpoika Piatari,

Tees mulle nippakenkät, nap-

pakenkät.

Minä menen naimaan

5 Suureen saareen

Kivikirkon juureen

Punasen portin päälle.

2784. Tammela. HO 31 348. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Kehtolaulu.

Suutari raatari,

Papinpoika Piatari

Tee mulle nippukenkät nap-

pukenkät.

Minä menen naimaan

5 Pinopirjen piikoja,

Kankaskaijan tyttäriä.

2785. Tammela. HO 31 585. 13.

Porras. Kalle Forsman, liv.

Suutari raatali

Pikipöksy Piatari.

2786. Kalvolla. HO 14 24. 13.

Lintumaa.

Suutari, kraatari tee mulle

nipukengät, na-

pukengät.

Minä menen naimaan

Kangasalta Kaisaa,

Piimäsirkan tyttäriä,

ö Ilomäen lapsia.

2787. Loppi. HO 1 27. 14.

Vojakkala. Otto Kallela, Uv.
Suutari, raatali,

pikipöksy Piatari

2781. 1 Kaase = morsiamen-koristaja. Ker. sei.
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teki mulle nippikengät,

nappikengät.

ö Minä menin naimaan

Pinomaan piikoja,

Kangaskaijan tyttäriä.

2788. Hauho. HO 24 900. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Suutari, raatari

Pikipöksy Piatari

Tee mulle nippukenkät

Nappukenkät

5 Ettän pääsen naimaan

Kiukaalta, Kaukaalta

Kankasalta

Punapiäten tyttäriä.

Tipu tipu taapota.

2789. Somern. Viherv. 767. 10.

Härjänoja. Manda Mikkola, 46 v.

Kehtolaulu.

Tipu tipu taapota

pot pot pot,

Pitääkö minun munia

ja kenkätä käymän.

2790. Somero. HO 31 16. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, (57 v.,

ks. nr. 1625.

Kehtol[auluJ.

Tipu tipu tipu tipu

taa taa taa taa,

Minun pittää muniman
Ja kenkätä käymän.

5 Kukko laulo auki suu,

SuUe lapsi kukkeli kuu,

Kukko laulaa: kukkeli kii!

SuUe lapsi kultanen.

2791. Jokioin. HO 31 496. 13.

Vaulammin kylä. Iida Nieminen,

47 V. Muistiinp. Tammelan Li-

nikkalassa.

Kehtol/auluJ.

Tipuni tapuni

mot mot mot,

Täytyy munia

ja kenkätä käymän.

2792. Jokioin. HO 31 546. 13.

Rehtijärvi. Amanda Rinta, 60 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Linikkalassa.

Kehtolaulu.

Tipu tapu taapota

Pot pot pot.

Minun pittää munia

Ja kenkätä käymän.

5 Mistä minä sinulle kenkät

saan?

Kahresta katitavan[!] oksasta.

2793. Tammela. HO 31 258. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Tipu tapu taapota

Pot pot pot.

Täytyy munia

Ja kenkätä käymän.

2794. Tammela. HO 31 187. 13.

Hykkilä. Tiina Heikkilä, 92 v.

Tipu tipu mot mot mot,

Minun pitää muniman

ja kenkäti käymään.

Kukko käy saappaasa ja kan-

nuksesa.
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2795. Tammela. HO 31 276. 13.

Hykkilä. Amanda Viitanen, 55 v.

Tipu sano: mot mot mot,

Minun pitää munia

Ja kenkätä käymän

Ja kukko käy saappaisa

5 Ja kannuksisa.

2796. Tammela. HO 31 303. 13.

Letku. Amanda Silander, n. 60 v.

Kana sanoi kukkoa:

Taapona taapona

Pote pote pot.

Minun pittää munimaan
5 Ja kenkätä käymään

Ja sinä käyt saappaisa

Ja kannuksisa.

Tuomittu katti.

2797. Urjala. Perho 5. 07.

Etpä tiäräm_minkä löysil_

lÖysim^piänel_lintusenki_

josta keitiv_vellinkise'.

Tuli katti kaupunkista

5 latki vellil_lapsinensas^

söi vellim_perheinensäm^

Minä katin ajohon.

Ajon katin kaupunkihi'

Tualla katti tuamittihiv_,

10 viirusilmä viätettehi'

saaravaan saikkaal^

lynkkääl_leppääl_

lakkapäähäm^petäjään.

Löysin piänen linnunpesän,

Keitin siitä vellinkisen,

Katti tuli kaupunkista,

Latki vellin lapsineen,

5 Pisti vellin perseeseens.

Yksityisiä lasten runoja ja

loruja.

2799. Humppila. Vlherv. 499. 10.

Huhtaan kylä. Hilma Nieminen,

30 V. Kuullut isältään Iisakki

Rinnalta. Muistiinp. Jokioisilla.

Lasten laulu.

Sika juaksi sinne tänne,

kaukalo sian peräsä.

Ämmä istu kaukalosa,

pitkä pussi seljäsä.

2800. Kalvolla. HO 14 19. 13.

Lintumaa.

Paras mies reisuun pantiin

Joi kuorman mennessänsä

Hevosen takasin tullessansa.

2801. Hauho. HO 29 29. 13.

(Pääskysen laulu.)

Maria minun tappo

söi lihani, joi vereni,

heitti luuni laattiaan,

vaan se nuorempi sisareni,

5 noukki ne pienet luukkoseni

ja vei hietasten mereen,

josta pääsin pääskyseksi,

siksi pieneks' lintuseks',

viirin laivaan visertämään.

2798. Tyrväntö. HO 24 790. 13.
\

2802. Hauho. HO 29 48. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v. Kokkila. Ida Saren.
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Olin ennen ottomies,

kävelin kappa kainalossa,

mutta vielä nytkin virkaparka

kävelee pitkin nauris maata.

2803. Asikk. HO 30 93. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vnotias.

Käy kenkä, liiku kenkä,

liiku, liiku liikakenkä.

2804. Asikk. HO 30 107. 13.

Kalkkinen. Mari, 70-v.

Jauhan, jauhan jaarittelen

Mikkelin marssin maltasia.

Kyllä Mikkeli palkan maksaa,

kun minä suinkin jauhaa jak-

san.

2805. Asikk. HO 30 145. 13.

Kalkkinen. Hintriika Juhontytär,

60 V.

Kettu se tuutii lapsiansa,

joita on niin paljon.

Niit' on kaksi karjass'.

Kaks' on marjass',

5 kaks' on maltait' jauhamass'.

Seittemän on saunall',

kahleksan on rannall'

ja kolmekymment' korkeam-

man vuoren piällä.

2806. Asikk. HO 1 877. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin, 79 v.

Hei hei helluntaina

hongistos on joulu,

siel on joulu joka päivä,

toisin päivin pääsiäinen.

2807. Nastola. HO 4 137. 14.

Uusikylä. Ratavartija Elias Kuuri,

72 V.

Joulu tulee jonken konken,

tuop kaloja tullessaan,

joita syöp ollessaan.

2808. Kuorehv. HO 15 3. 13.

Lahdenkylä (Eväjärvi, Laaksi).

K- H. Mäkelä, 67 v., kuullut vaari-

vainajaltaan Kettu- Tuomaalta.

Ei Matti maata'_jou^u,

Matiir on monta morsianta,

Yksi yrkkä, toinen torkka,

Kolmas Koskelta kotosin,

5 Neljäs neittyn niemen ne-

nästä,

Viies vitikkosalosta,

Kuues Kurki Kärkölästä,

Seittemäs sepän emäntä,

Kaheksas Karkuv^Vappu,

10 Yheksäs Yläjärvem^Pirjo,

Kymmenes kylälissu.

2809. Korpit. Kotikoski 21. 08.

Orava piti pitosia.

Kuusen alla kunniassa,

Sirkan sääri syötävänä,

Paarman pää oli purtavana,

r. Hyttysen hyvät nivuset.

2810. Korpit, ja Punkalaidun.

HO 12 78 (= Kotikoski 445).

08.

Vilhelmiina Raainmäki, K:lahti ja

Ulla Hellsten, P:dun.

Kettu neuvo ^ poikiansa

Kiven päällä kyykyllänsä

2810. 1 Kotikoski 445:ssä: neuvoi.
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Älkää „aijoilla"- asuko

Veräjillä vierastelko

5 Veräjät on vipuja täynnä

Aijan ^ loukot loukkahia.^

2811. Korpil. HO 12 79 (= Koti-

koski 446). 08.

Vilhelmiina Raainmäki.

Kiikeri, kiikeri kissanpoi-

ka.

Koikeri, koikeri koiran poika

Luupitin, luupitin, luppakor-

vaa^

Tepytin tepytin teppylijal-

kaa.

2810. 2 Kotik. 445:ssä: aidoilla. — ^ Kotik. 445:ssä: Aidan. Toisinnot muuten

yhtäpitävät. — ^ Vrt. nr. 2518.

2811. 1 Kotikoski 446:ssa: luppakorva.
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Arvotusleikki ks. Hyi, hyi,

Hymylään.

Haukkasilla.

2812. Somero. HO 31 581. 13.

Kultela. Maijastina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ks. nr. 1625.

„ Hivon hivon kynsiäni."

„Minkätähren?" (sanoi kana)

„Sinun piänten poikais täh-

ren?"

„Mitä pahhaa ne sinulle teki-

vät?"

;-> »Haaskasivat ohramaani

Kauramaani ja kaikki tyyni

mitä oli.

Ja minä otan ne kiini.

2813. Ypäjä. HO 25 17. 10.

Kerääjä, kuullut äidiltään.

Haukka ja kanat.

Hion, hion kynsiäni —
— Minkästähden niitä hiot?

—

— Sinun pienten poikais täh-

den. —
— Mitäs ne on sulle pahaa

tehneet? —
,-, — Söivät kaikki nisumaani,

ohramaani, kauramaani,

kaikki tyyni, mitä minulla

on. —
Mahdo aidata? —

— Niin minä aitasinkin maasta

taivaaseen saak-

ka —
K) — Ota takaa kiinni jos saat!

Yksi asettuu «poikasten" eteen suo-

jaksi ja vastaa kynsien hiojalle. Lau-

suessaan: „Ota kiinni jos saat", le-

vittää hän kätensä, kynsien hioja

koettaa ottaa kiinni poikaset.

2814. Tammela. HO 31 634. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

„Iiaukkasta pilettiin"

:

Yksi leikkijöistä oli haukka. Haukka

oli edessä ja sanoi:

„ Hivon hivon kynsiäni."

Äiti, joka lapsia hoiti kysyi:

„Minkätählen?

Haukka:

»Sinun piänten poikais täh-

len."

Äiti:

„Mitä he sun pahhaa teki?"

Haukka:

:, „ Söivät kaikki kaalimaani,

Piparuutit paparuutit,

Tupakanjuuret ja naatinkan-

nat

Ja kaikki parhaat ryyrit

Mitä olis voitu saala."

Äiti:

K. „Mahlos tehlä aita."

Haukka

:

„Niin minä teinkin

Maasta taivaaseen."

Äiti:

„Mahlos tukita lävet."
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Haukka

:

„Minä tukittinkin

ID Kananpaskoilla

Havonneulasilla

Ja mitä mä maasta irki sain."

Äiti:

„No ota kiini jos saat!"

Haukka sai ottaa kiini häntämäi-

sen (= takimmaisen).

2815. Hauho. HO 29 50. 13.

Kokkila. Ida Saren.

(Lasten leikki.)

Hion, hion kynsiäni,

Kenenkä päälle?

Sinun ja sinun poikastes

päälle.

Mitäs pahaa ne sulien teki?

5 ohran otti, kauran katkasi

rukiin pani ruumeniksi.

Mahlus panna aita?

panin maasta taivaasen.

Harvaa kun harakan pesää.

10 Tiputin tinaa ja valon vas-

kea,

nin taajaa, kun harjan terää.

2816. Kuhmoin. Lilius 344. 88.

Haukkasilla.

Ollaan jorossa. Yksi on emäkana;

se on etunenässä ja varjelee poikia.

Yksi on haukka ja se sanoo kanalle:

„Otit ohrani,

katkasit kaurani,

veit viljani vetten taa,

sinä ja sinun poikasesi."

Kana kysyy:

5 „ Olikos aitaa.?"

Haukka sanoo:

„01i maasta taivaslakeen."

Sitte haukka rupeaa ottamaan kiini

jälkimmäistä poikaa, mutta välistä ei

saa ottaa. Kun kaikki on saatu kiini,

loppuu leikki.

Hirvisillä.

2817. Somero. HO 31 580. 13.

Kallela. Maijastina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (nyk. Ypäjällä).

Ks. nr. 1625.

Onko hirvi saaresa?

On hyväkin sukkajalka,

Jauhokuano sepelikaula

Liinaharja.

Yks oli (hirvenä) piirin keskellä.

Nähtävästi samallainen leikki, jonka

|ks. nr. 2818] Tammelan Hykkilässä

Mikko Riihimäki kertoi.

2818. Tammela. HO 31 269. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Leikki.

„Hirvi" oli piirin keskellä ja ky-

syjä oli sivulla ja koetti hirveä kiinni.

Hirvi sai mennä jonkun kerran pii-

rin keskelle, muttei kysyjä saanut

mennä. Täytyi olla ulkona piiriä.

Mutta sitten supistettiin piiri, niin

että molempain täytyi ulkona juosta.

Kenen kohdalla hirvi joutui kiinni,

siitä tuli hirvi. Hirvi tuli kysyjäksi

ja kysyjä pääsi „rinkiin".

Kysyjä

:

„Onko salosa hirvee?"

Kaikki:

„0n kyllä hyväkin

Sukkajalka jauhokuano,

Hepenähäntä liinaharja, läsi-

pää."
Kysyjä

:

5 „Mitä hirvi maksaa?"
Kaikki:

„Sata Saksan talteria.
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Viis Viipurin rahhaa,

Kuus kultapenninkiä,

Ja Turruun tuomiokirkko,

10 Ota häntä kiini!"

Sitten alkoi kiinniotto.

2819. Humppila. HO 10 34. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

(Leikki)

Onko hirveä salossa.

On hyväkin sukkajalka

jauhokuono, pöpörönokka.

Mitä hirvi maksaa

5 Sata saksan taaleria.

Kuus kultapenninkiä.

Viis Viipurin rahhaa.

Ja Turun tuomiokirkon.

Uls hirvi salosta.

2820. Tyrväntö. HO 24 745. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki. 54 v.

(Leikki.)

Onko hirvee salossa

On kyllä, hyväkin liinaharja,

liperitukka.

Lähr' ulos.

2821. [Hattula.] Tuomarila 68.

11.

Nyt on tullut kaunis elävä

meidän herran hakaan,

ollut siellä ja käynyt siellä

ja tehnyt paljon pahaa,

5 syönyt piparuutit paparuutit

tupakin juuret saksan min-

tut.

Ne kaikista parhaimmat ryy-

rit

Onko se hirvi salosta?

On mar hyväkin,

38

10 sukka-jalka

hepenä kaula

Mitäs se hirvi maksaa

kuus kulta penninkiä

sata saksan talteria

kolme leppästä äyriä.lö

2822. Hauho. HO 24 502. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Onko hirvi salossa?

On hyväkin liinaharja, lippu-

korva

Mitä se maksaa?

Viis Viipurin rahaa

5 Kuus kultapenninkiä.

2823. Hauho. HO 29 34. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Onko hirvi salossa?

on hyväkin liinaharja, lippu-

korva

sukkajalka jauhokuono.

No mitäs se maksaa?

5 viis Viipurin rahaa,

kuus kultapenninkiä.

Sata Saksan talteria

ja Turun tuomiokirkko.

2824. Jousa. Lilius 342. 88.

Hirvisillä.

Tehdään piiri, yksi on hirvenä ulko-

puolella, toisia piirissä. Se kysyy en-

sin :

„Onko aita vahva?"

ja koittaa tunkeutua sisään. Kysyvät

piiristä:

„mitä hirvi maksaa?"
Hirvi vastaa, että:

„viisi Viipurin rahaa.
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kuusi kultapenninkiä,

D sata Saksan talterikkia."

Kun hirvi pääsee piiriin, niin se

rupeaa ajamaan sitä, joka on piirissä.

Hyi, hyi, Hymylään.

2825. Tyrväntö. HO 24 778. 13.

Retillä. Heikki Salo, 52 v.

Hyi, hyi Hymylään

Hymylän koirrat haukkumaan

Hymylän portit paukkumaan.

2826. Hattula. Salo 458. 14.

Hilma Laakso, 12 v.

Hyys, hyys Hymylään,

Hymylän koirrat haukkumaan,

Halli teille hevoseksi,

Sontareki rekoseksi.

2827. Loppi. HO I 164. 14.

Hunsala. Anna Vuorela, 56 v.

Hyi hyi Hytelään,

kuka tualla tulee?

Pikku akka peräs tulee.

2828. Loppi. HO 1 125. 14.

Räyskälä. Ida Ilman, 30 v.,y. m.

Poika ^ meni meni Kimalaan,

Kimalan portit laksahti,

koirat haukahti,

akka tuli akkunaan katso-

maan.

ö „Mitä sä hajet poikaseni^?"

— Tulin kolmen arvotuksen

tähden.

„Mitkä ne olivat?"

(Kun poika on sanonut nuo 3 arvo-

tusta, saa hän sieltä:)

voisen lakin,

paperisen takin,

10 lasiset kengät,

jäisen hevosen.

Sammakko oli reki,

käärme oli ohjakset.

(Sitten hän lähtee pois Kimalasta,

mutta matkalla tuli niin kova aurin-

gonpaiste, että

lö lakki suli,

tuli kova vesisade,

että takki meni meni rikki,

tuli sitten kallioon,

meni kengät rikki,

•20 tuli vesilätäkkö,

reki meni sinne,

tuli kova tuli(palo),

ja hevonen suli,

tuli sitten risukistoon

20 ja ohjakset meni sinne.

(Leikkiluku. Kun ensin tehdään ar-

votuksia, eikä niihin voi vastata, on

sitten mentävä Kimalaan niitä rat-

kaisemaan. Kertojat eivät tarkoin

muistaneet kaikkea.)

2829. Haasj. HO 1 397. 14,

Kirkonkylä. Alma Aaltonen, 35 v.

Hyy hyy Hymylään.

Hymylästä saatiin

hiiri hevoseks,

kärme ohjiks,

ö lasiset kengät,

2828. 1 poika-sanan asemasta saattaa olla myös piika. Kert. lis.
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voinen hattu,

paperinen hame.

Tuli sare, meni hame rikki,

voinen hattu suh päiväsessä,

10 lasiset kengät meni kiveen

rikki,

käärme kiveen loikersi,

hiiri maan alle.

2830. Hausj. HO I 405. 14.

Kirkonkylä. Fredrika Lepomäki.

84 V.

Hys, hys Hymylään,

Hymylän koirat haukkumaan,

portin pielet paukkumaan.

2831. Hausj. HO 27 10. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Hyi hyi Hymylään

Iso halli haukkumaan

2832. Hausj. HO 1 364. 14.

Selänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Jos ei osaa arvotuksia ratkaista,

sanotaan:

„Hyys, hyys Hymylään,

kunnet sitäkän tiärä."

2833. Kärkölä. HO 1 985. 14.

Koukunmaa. Siiri Salminen, 23 v.

Hys hys Hymylään,

kunnes sitäkän tiärä!

Hiiri sulle hevoseksi,

kissan suolet suitsiksi,

5 huhmar reeksi — — —

(hpäselvä)

2834. Koski. HO 1 692. 14.

Hiiljala. Eedla Koskinen, 65 v.

Hyys, hyys Hätilään

kirjavaisel kissasel,

sammakko satulana,

sisälisko häntävyönä,

-, käärme ruoskana kälessä;

voista oli lakki

ja paperista oli takki

ja lasiset oli kengät

(Kertoja jatkoi suorasanaisesti:)

Sitten kun se men kovan kallion

yli ja kun oli kuuma päivä, suli lakki,

sitten tul kallio, niin hakkas ne lasi-

set kengät rikki. — Kuinka sen sit-

ten lopuit lie käynyt, en tiedä.

2835. Padasj. HO 20 116. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Sehva. 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Hyi hyi Hytelään

Hyteläf] koirra haukkumaan

porttia paukuttamaan.

2836. Asikk. HO 1 833. 14.

Hillilä. Amalia Aialmsten, 55 v.

Hyy hyy Hytylään,

Hytyiän koirat haukkumaan,

portin pieleen paukkumaan.

2837. Asikk. HO 1 802. 14.

Kurhila. Karoliina Piispa, 52 v.

Hyys, hyys Hytylie,

Hytyiän koirat haukkumaan,

portin pielie paukkumaan.

Joks lie kaukannaki?

ö Jo tuli oven takana.

2838. Asikk. HO 22 25. 13.

Salo. Kerääjän äiti, synt. 1856.
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Hyi, hyi Hytölään,

Hytölän koirat iiaukkumaan,

Portin päällä paukkumaan,

Kuka siellä tulee?

5 Harmahalla hevosella,

Kalakaija karvasella,

Käärme luokkina,

Pahahenki lätkänä?

Ämmä hyppäs parveen,

10 Kus' kuppiin, paskans' pyt-

tyyn

Heitti Hiltan (main. tulijan nimi)

silmille.

Hilta sanoi:

Kyllähän kus' kuivaa,

mutta paska se on pahem-

paa.

2839. Sysmä. HO 4 96. 14.

Yks knlkevain, 42 v., kotoisin Hol-

lolasta.

Hyi hyi Hymylään,

Hymylän koirat haukkumaan,

tulkaa lapset kattomaan,

mitä Halli haukkuu,

5 lupsakorva lupsottaa.

2840. Hartola. Koskenjaakko 23.

09.

Hyy, hyy Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan.

Kukas sieltä tulee?

(Sen nimi, joka tulee.)

Kukas sen on hevosena?

r, Harakka sen on hevosena.

Mikäs sen on piiskana?

Siklisko piiskana.

Mikäs sen on satulana?

Sammakko satulana.

10 Hyy, hyy kaikki Hytölän koi-

rat haukkumaan!
(Arvoituksia arvuutettaissa.)

2841. Hartola. HO 4 172. 14.

Ruskeala. Karoliina Tikanter, 51 v.

Hyi hyi Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan,

kuka sieltä tulee?

Esim. Pekka sieltä tulee.

ö Mikäs sill on piiskana?

Sik'lisko piiskana.

Mikäs sill on ohjaksina?

Käärme ohjaksina.

Mikäs sill on hevosena?

10 Harakka hevosena.

Mikäs sill on satulana?

Sammakko satulana.

Hyppää poikan kahtomaan,

tie ripakkata rapakkata sen

piälle,

15 kun ei sitäkän osannu.

2842. Kuorehv. HO 15 91. 13.

Joensuu. „Särkän Petteri" (Petteri

Lindholm), 60-70 v.

Hyi, hyi Hytilään,

Hytilän koirat haukkumaan.

Juoskaa lapset kattomaan,

Keitä vieraita tullee.

Kalakonttisilla.

2843. Loppi. HO I 16. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Meirän herra, teirän herra

nuattaa vetää,

piänest, pitkäst saarest.
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Saa muikkuja ja muita ka-

loja.

5 Pitäkää kiinni (tai: laskekaa

irti.)

(Leikki. On istuva piiri ja kukin

pitää kiini vaatteen liepeestä. Joku

huutaa edelläolevan luvun. Jos hän

sanoo: „pitäkää kiinni", on jokaisen

hellitettävä ja taas päinvastoin. Muu-

ten menee pantti.)

2844. Koski. Leino A. 987. 86.

„Kalakonttisilla" ollessa:

Meilä(h) herra men kalaa(n)

Sai kaks kalaa

Söi neki(n) takkiis alla salaa.

Pitäkäi kiinni!

2845. Lammi. HO 1 637. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola.

63 V.

Meirän herra nuottaa vetää

pienessä pitkässä saaressa;

saa muikkuja ja muita ka-

loja.

Pitäkää kiinni! (Tai:) Laske-

kaa irki!

2846. Tuulos. HO 23 11. 14.

Sokkosilla ollessa levitetään lat-

tialle liina, josta kaikki pitävät kiinni.

Silloin joku lukee

:

„Meidän herra nuottaa vetää,

saa suuria, pieniä kaloja.

Pitäkää kiinni (irki.)"

Karttusilla ks. nr. 878.

Kätken sormusta.

2847. Tammela. HO 31 357. 13.

Lankaan kylä. Maija Seppälä, 70 v.

„ Kiveä kätkettiin" ja sanottiin:

Kätken kivvee,

Pirä vissuun,

Älä pulota

Vuohenrissuun

2848. Tammela. HO 31 358. 13.

Lankaan kylä. Linda Seppälä, 9 v.

tai [sanottiin, vrt. ed. nr.):

Kätken panttia,

Annan Anttia,

Pirä vissuun,

Älä purota kenenkä

5 Kalarissuun.

2849. Hattula. HO 24 870. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Sormusta kätkiessä ennen sanottiin

jokaiselle:

Kätken sormusta,

pistän tyhjää.

Viimeiselle kätkeissä sanottiin:

Kätken sormusta, mutt' älä

hukkaa

Pistä sukkaan.

2850. Hattula. HO 24 962. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Snontaiistan kylässä.

Kätken sormusta, pistän tyh-

jää

Kätken sormusta, pistän tyh-

jää

(Sanotaan sormusta kätkeissä)

2851. Hattula. HO 24 360. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Kätken sormusta

Pistän seivästä
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Pirä visuun

Älä purota risuun.

2852. Hauho. HO 24 676. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Kätken sormusta, sotken kär-

mettä.

Teen tiiliä, syän viiliä.

2853. Luopioin. HO 22 69. 13,

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Leikistä „ kätken sormusta":

Naimasta tullaan.

Mistä kaukaa?

Kaukaa, kaukaa Kangasalta,

Rikkaita, rakkaita rahallisia,

5 Joita ei voi hepo vetää.

Liinaharja liikutella

Rautakanki kannatella

Leppäluokka lennätellä.

2854. Äsikk. HO 30 46. 13.

Kalkkinen. Dagmar Brun, 20 v.

Kätken kiveä, sotken savea,

teen tiiliä, paikkaan uunia.

Älä hukkaa.

Pistä punasie sukkaa.

2855. Sysmä. HO 30 44. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Kätken kiveä, sotken savea,

mutt' en tiejä kelien annan.

Langelm. Ks. Tampereen seutu-

jen runot nr. 346.

Lampaisilla ks. susisilla.

Leikari.

2856. Tammela. Aaltonen 159. 13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Leikari tahtoo leikin lyölä,

kauniin rouvan kartanolla.

2857. Längelm. Lilius 335. 88.

Syväjärvi. Leena Julin, 67 v.

Leikaria.

Kaikki ovat ringissä, yksi vanha-

kas ihminen keskellä. Tyttö ja poika

olivat piiiristä poissa. Sitte ne me-

nivät piiriin ja ensin laulettiin:

„Tässä Iässä leikarit tule-

vat,

hyvän rouvan kartanolle."

Rouva kysyy:

„Mitäs leikarit tahtovat

hyvän rouvan kartanolla?"

Vastataan

:

5 „Leikitä leikarit tahtovat

hyvän rouvan kartanolla."

Rouva

:

„Ei ole, millä mä maksan lei-

karin palkan.

Jo on kuollut kullan tuojat,

väsynyt vasken vetäjät,

10 riitynyt rahani riitelijät."

Ne vastaavat taas sulhaset:

„En minä sinun kultijasi ky-

sele,

enkä liioin hopeitasikaan,

sillä mulla on kultaa isäni

majassa,

vaihka ma tekisin ristin kes-

kelle pihaa

15 ja korsteenin kotani päälle,

Anna nuorin neitosistas,

tahi vanhin junkkaristas." —
Rouva vastaa

:

„Ostin itse laarin,

leivoin itse leivän,



Leikari. 599

•20 kasvatin kauniita neitsykäi-

siä,

kaikki ovat kaunoisia,

oman muorins' muotoisia.

Ota omasi, valitse paras,

muitten mustain joukosta."

Ne ottavat siitä piiristä sitte, niinl<ä

ne tyl<käävät kumpainenkin. Kun ne

kaikki tulevat siitä viedyksi, on rouva

olevanaan siitä surullaan. Ne laula-

vat:

25 »Iloitse, iloitse hyvä muori,

morsian,

jo sinun tyttösikin naitu on,

jo sinun poikasikin naimi-

sessa on."

Rouva käy yhä iloisemman näköi-

seksi ja viimein rupeaa lyömään kä-

siään yhteen ja nauraa sitte.

Tätä leikkiä oli ennen aikaan lei-

kitty hyvin paljo Tapanin päivänä ja

muina joulun pyhinä.

Leikatkasme kauraa.

2858. Tammela. HO 31 242. 13.

Hykkilä. Mikko Riihimäki, 75 v.

Leikkilaulu.

Leikakkaamme kauraa.

Kuka sen sitoman sittoo?

Se, jonka armo tekemän pit-

tää,

Neitsyt seisoo rinkisä.

2859. Tammela. HO 31 286. 13.

Ojanen. Kaisa Linka, 77 v.

Leikakkaamme kauraa.

Kuka ton sitoman sittoo?

Se kun armoos jakaman pit-

tää.

Neitsyt seisoo rinkisä,

ö Katso' yhtä, katso toista

Katso ommaa parastas.

2860. Sääksm. HO 24 1029. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Leikataasme kauraa

Kukas sitoo lyhteen

2861. Tyrväntö. HO 24 744. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Katkaskaamme kauraa

Leikatkaamme ohraa

Kukas tämän sitomen sitoo

Se joka armon tekee.

2862. Tyrväntö. HO 24 789. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Leikataasme ohraa

Katkaskaasme kauraa

Kukas sitomet sitoo.

2863. Hattula. HO 24 438. ^13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Leikakkasmen kauraa

Kuka sen sitomen sitoo

Se kun armon tekemän pitää

Kusta ma hänen löysin

5 Aamulla hänen näin

Illalla lupas tulla.

2864. Hattula. HO 24 964. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

2859. 1 Katso = imperatiivi. Ker. sei.
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Leikakkaamme kauraa

Kuka ton sitomen sitoo

Se, kun armon tekemän pi-

tää.

2865. Hattula. HO 24 197. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Leikakkaamme kauraa

Kuka tämän sitomen sitoo

Ostin yhren laarin

Leivon yhren leivän

5 Kasvatin neljä neitsykäistä

Kaikki oli valkoisia

Oman muarins muatoisia.

2866. Hauho. HO 29 75. 14.

Matilda Pildi, synt. 1888 Lam-

milla. Kuullut äidiltään.

(Leikkilaulu.)

Leikkaamme kauraa,

kukas kauran sitoo?

Otan oman otan oman
ja pöppö jäikin ilman.

2867. Hauho. HO 24 677. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Leikakkasme kauraa

Kuka sen sitomen sitoo

Kukas muu kun oma kulta

Ehtoolla lupasit tulla

5 Aamulla sinun näin

Sulosella sylämmellä

Ilosella miälellä.

2868. Hauho. Leander 129. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Leikkaamme kauraa,

kukas kauraa sitoo,

kukas muu kuin oma kulta,

.
mistäs mä sen saisin.

5 Kävelin kerran illalla,

kirkkaalla kuutamovalolla,

sinä saat omas ja minä saan

omani

ja Rolli saa olla yksin.

2869. Hauho. HO 24 601. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Leikkaan, leikkaan kauraa

Kukas sen kauran sitoo

Kukas muu —

2870. Hauho. HO 24 636. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Leikakkasme kauraa

Kuka ton sitomen sitoo.

2871. Asikk. HO 30 127. 13.

Kalkkinen. Edla Kantola, 38 v.

Leikatkaamme kauraa;

kuka sitomen sitoo,

se sulhanen (morsian) olla

saa.

Mikkelisillä.

2872. Hartola. Öfverling 368. 91.

Tunnettu yleisesti vanhana leik-

kinä, jota harvoin enää leikitään.

Mikkelisillä oleminen.

Tässä leikis istuu kaikki, yksi ru-

pee Mikkelin vaimoksi, joka tulee

oven tyköä niiden luoksi jotka istuu-

vat ja sanoo

„Mikkel minua mielii,

minä mielin mikkeliä,

mikkel sian lihalla,
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minä voil[l]a vehnäsellä

.-, kiellätkös vai käsket"

jos se jolta kysytään sano|ol »käs-

ken" niin morsian mänee iloissaan

oven tykö ja sanoo „ kaski ^ se" vaan

jos kysytty sanoo „kiellän" niin mor-

sian menee suruissaan oven tykö ja

sanoo »kielsi se" tässä leikissä ei

ole Mikkeliä morsian käy vaan oven

tykönä ja sanoo itsekseen eteliä ni-

mitetyt sanat. Kun kaikilta on erit-

täin kysytty mänee morsian ulos ja

koluittaa jotakin puuta ja huutaa it-

sekseen

„älä Mikkel kulta lyö".

Sitten tulee morsian tupaan ja lyö

läppä[ä] niitä jotka kaski i ja »sanoo

sinä vielä käskit"

ja niille jotka kielsi sanoo morsian

„kyllä sinä ki[e]lsit

enkä minä hupsu totellu

10 sekun manin noijen toisten

hupsuen yllytyksen

jälkeen Mikkelille

hakkuittamaan itsejän".

2873. Joiisa. Lilius 330. 88.

Eräs emäntä.

Vanhaa-piikaa.

Yksi on vanhana piikana. Se laite-

taan hyvin vanhaksi, tyyny taakse,

keppi käteen. Se käy jokaisen edessä,

kysyy:

«Mikkeli mielii minua,

minä mielin Mikkeliä;

minä voilla vehnäsillä,

Mikkeli sianlihalla.

5 kiellätkös, vai käsketkös?"

Jos kieltää, niin se on hyvin äkäi-

nen, jos käskee, niin se tanssaa ja

on niin iloinen et oikeen. Yksi ru-

peaa Mikkeliksi. Kun vanhapiika

saa sen, on Mikkeli sille hyvin paha,

hakkaa sitä. Sitte se vanhapiika tu-

lee ontuen ja itkien valittamaan:

„et sinäkään kieltänyt,"

ja relluttaa käskemisestä. Joka on

kieltänyt, sitä se silittelee.

Nykä-näkä ks. lastenrunoa

Missä voi j. n. e.

Sokkosilla.

2874. Koski. Leino A. 988. 86.

Saatansokkosilla ollessa.

Saata(n) sokkuo, saata(n)

sokkuo.

„Mikäs täs o(n)?"

„Vespata."

„Kellekkäs siin keitetiä(n)?"

5 «Isännille ja emännille."

„Entä mulle?"

„Kuraa kuppiis, paskaa lak-

kiis;

Ota kiinni, mistä saat!"

Tuulos. Ks. nr. 2846.

2875. Asikk. HO 30 70. 13.

Saattaja sanoo:

«Saatan sokkoa sotaa,

venäläistä Viipurii

tervatynnyrin tekoo."

Sokko kysyy:

«Mitäs täir keitetää?"

Vastaus

:

5 «Isännälle ja emännälle maito-

velliä."

2872. ^ Kirjotusvirhe, p.o. käski.



602 Lcikkirunoja.

Sokko kysyy:

„annetaankos mulle?"

Vastaus:

„Saat tervaa pitkällä tikku-

sella."

2876. litii. HO 4 227. 14.

Kirkonkylä. Honnin Sohvi, 59 v.

Sokon taluttaja sanoo

:

Saatan sokkoo sotah,

tervatynnyrin tekoh,

nuppineuloi nieleskeiemäh.

(Sokko kysyy:)

Mitäs minulle?

(Taluttaja vastaa):

5 kanan paskat!

(ja lähtee juoksemaan pakoon)

2877. Heinola. Kekkonen 47. 13.

Sokkolaulii.

Saatan sokkoa sotaa,

tervatynnyriä kotaa

venäläistä Viipurii.

Sokko

:

Mikäs täss on ?

5 Vespata!

S|okko|:

Kellekäs täss' keitetie? —
Isännille, emännille.

S[okko]

:

Mitäs minulle? —
Papin paska lautaselle.

2878. Heinolan pii. HO 4 33.

14.

Arttur Murtola, n. 38 v. Kuullut

runon isältään. Muistiinp. Jaa-

lassa.

Saatan sokkoa sotaan,

venäläistä Viipuriin

tervatynnörin tekoon.

2879. Heinolan pit. HO 4 41. 14.

Kankaan torppa. Santra Niemelä,

42 V.

Saatan sokkoa sotaan,

tervatynnöriä kotaan;

mitäs on elessäs?

ves'pata;

5 mitäs siin keitetien?

isännälle ja emännälle maito-

vellii;

mitäs mulle?

katin paskaa, pitkän tikun

nenii.

2880. Sysmä. HO 30 42. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v.

Saatan sokkoa sotaa,

venäläistä Viipurii,

tervatynnyrin tekoo.

2^^\. Jämsä. Nieminen V. 148.15.

Sokkoleikissä sanottiin sokkoa saat-

taessa näin:

Saatan, saatan sokkuu

Venäjästä Viipuriin.

Sokko kysyi

Mikä tässä?

Kuuma ves pata.

5 Mitä siinä keitetään?

Isännällen ja emännällen puu-

ruu.

Mitäs mullen?

kuuma kukon paska.

Silloin lähti saattama mies kar-

kuun ja sokko perään.

Susisilla.

2882. Somero. HO 31 145. 13.

Ollila. Qustava Haapaniemi, 62 v.
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Keri keri uttii,

Muarin mustii sukkii,

Faarin valkosii vanttui.

2883. Jokioin. Aaltonen 83. 13.

Minkiö. Kiistaava Klemola, 68 v.

Kerin, kerin uttia,

muorille mustia sukkia,

vaarille valkosia vanttuja

papille pientä paitaliinaa.

2884. Tammela. HO 24 119. 13.

Maria Lindberg, itsell., leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Sanoja leikkiin N:o 51

[ks. nr. 2896].

Kerin kerin uttia

Muarille mustia sukkia

Vaarille valkosia vanttuja

Hollo se villoja.

Susi vastaa:

5 Uu.

Omistaja tekee aitaa:

Pistän seivästä, panen airasta

Ettei susi ylitte, eikä mato

alitte.

2885. Tammela. Aaltonen 132.

13.

Forssa. Eäla Aaltonen, 56 v.

Susi ja lapset (leikki).

Lapset:

Kerin, kerin uttia,

muorille mustia sukkia,

vaarille valkosia vanttuja.

Se susi villoja!

Susi:

5 „Uuu"!

2886. Tammela. Aaltonen 155.

13.

Kaukola. Vanhaemäntä Penttilä,

80 V.

Kerin, kerin uttia,

muorille mustia sukkia,

vaarille valkosia vanttuja,

papille pieni paita,

ö ittelleni sormikkaat,

huu hallaa villoja.

2887. Kalvolla. HO 24 1096. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Keritten keritten lammasta

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huit se.

2888. Tyrväntö. HO 24 738. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Kerin kerin lammastani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti^ se villoja, hui.

2889. Tyrväntö. HO 24 739. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki. 54 v.

Pistän seivästä, panen aitaa

Ettei Ilmoilan iso susi pääse

Vähikkälän vähä karhu.

2890. Tyrväntö. HO 24 740. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Tossa veri, kussa papana

Tossa veri, kussa papana.

2891. Tyrväntö. HO 24 139. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

2888. 1 Huntti = susi. Ker. sei.
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Keritten keritten lammas-

tani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti se villoja

Susi vastaa:

5 Huu.

2892. Tyrväntö. HO 24 782. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Panen aitaa, pistän seivästä

Ettei Ilmoilan iso susi lam-

paitani haaskaan

pääse.

2893. Tyrväntö. HO 24 817. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Kerin kerin lammastani

Surellen sukkavilloja

Karhuilen kankaankuretta.

2894. Hattula. HO 24 272. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopen Oiirajoen kylässä.

Muuttanut Kerilahdelle 25 v. van-

hana.

Keritten keritten lammas-

tani

Surelle sukkavilloja.

2895. Hattula. HO 24 869. 13.

Mervi, Ahtila. Briika Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Kerin, kerin lammastani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti, se villat.

2896. Hattula. HO 24 51. 13.

Miero la. Karoliina Vento la, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Lamniasleikki.

Yksi lapsista on lammasten omis-

taja, yksi karhuna tai sutena ja muut

lampaina. Omistaja on keritsevinään

lammasta ja sanoo:

Kerin kerin lammastani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaan kuteita.

Huntti se villoja.

Viimeinen lause tarkotettu sudelle.

Susi vastaa:

5 Uu.

Sitte kun muija on kerinnyt lam-

paansa, niin rupee kehräämään ja

torkkuu kehrätessään. Sillä välin susi

nyppäsee yhden lampaista piiristä ja

toinen huutaa:

Muija, muija tuttis palaa

Taikinas maahan kuahuu

Susi paraan lampaas vei.

Sitte muija käy ja itkee ja hakee

lampaan jälkiä, sanoo:

Tossa veri, tossa pilkku.

Sitte kun ei löydä, niin rupee lait-

tamaan uutta aitaa, sanoo:

10 Pistän seivästä, panen aitaa

Ettei Ilmoilan iso susi sisään

pääse.

Samalla tavalla jatkuu niin kauvan

kuin lapsia lampaina riittää. Kun ne

viimein ovat kaikki loppuneet, niin

omistaja lähtee hakemaan lampai-

tansa, löytää ne ja ne ovat kaikki

karhun tai suden takana, joka on

edessä äreänä ja vihaisena. Muija

kysyy karhulta:

Mitä sulia siällä takanas on?

Karhu vastaa, ettei hänellä ole

muuta kuin vanhoja kenkärajoja, joita

hän on koonnut joulukseen. Sitte

muija rupee niitä väkisin pois otta-

maan ja lampaat juoksevat emän-

tänsä tykö ja määkivät mennessään.
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2897. Hattula. HO 24 211. 13.

Puolivälissä metsäk. Vilhelmi Aho-

la, 67 V.

Keritten keritten lammasta

Surelle sukkavillat

Karhulle kankaan kuteet.

2898. Hattula. HO 24 434. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä. 70 v^

Muistiinp. Hauholla.

Pistän seivästä, panen aitaa

Ettei Ilmoilan iso susi lam-

mastani viä.

2899. Hattula. HO 24 960. 13.

Sattula. Eeva Säteri, ..Säterin

Eeva". 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Kerin kerin lammastani

Surelle sukkavillat

Karhulle kankaankuteet

Huntti se villoja, huu.

2900. Hattula. HO 24 171. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Kerin kerin lammastani

Surelle sukkavillat

Karhulle kankaankuteet.

2901. Hattula. HO 24 332. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Kerin kerin lammastani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaan kuteita

Huntti se villoja.

ä Toss' on veri, toss' on pa-

pana

Missä liäne lampaani

2902. Vanaja. HO 24 995. 13.

Aikäälä. Otto Nautalammi. 24 v.

Kerin kerin lammasta

Surelle sukkavillat

Karhulle kankaankuteet

Huntti se huanot villat.

2903. Renko. HO 24 229. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Keritten keritten lampaani

Surelle sukkavilloja

Karhulle sukkavilloja

Hunt see villoja.

2904. Janakk. HO 1 474. 14.

Turenki. Anna Nieminen. 62 v.

Kerin kerin lammastani,

surelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

(Huntti sanoo:)

Huu!

2905. Janakk. HO 1 468. 14.

Lähellä Turengin asemaa. Maria
Turein. 72 v.

Kerin kerin lammastani,

surelle sukkavilloja,

karhulle kankaan kuteita,

Hunti se hianoja huuh!

2906. Janakk. HO 24 1056. 13.

Virala. Ulla Kovero. 62 v.

Keritten, keritten lampaitani

Surelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti se huanommat villat.

2907. Janakk. HO f 427. 14.

Vähikkälä. Lovisa Anttila, 76 v.
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Keritten, keritten lammas-

tani,

surelle sukkavillat,

karhulle kankaan kuteet.

Huntti se veriset villat!

2908. Loppi. Järvinen K. 4. 04.

Kalle Suutari, 41 v.

Lasten loru.

Kerin, kerin uttia,

muorille mustia sukkia,

vaarille valkosia vanttuita,

karhulle kankaan kuteita,

5 sudelle sukkavilloja.

Se, susi, villoja. Uu-u-uu.

2909. Loppi. HO 1 284. 14.

Launonen. Amalia Vuorinen, 62 v.

Keritten, keritten lammas-

tani,

surelle sukkavillat,

karhulle kangasvillat,

huntti se!

2910. Loppi. HO I 45. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Kerin kerin uttia,

muarin mustia sukkia,

vaarin valkosia vanttuja.

Susi se sukkavillat!

2911. Hausj. HO 10 20. 14.

M. Parmo, synt. 1865.

Kerin kerin uttia

muorille mustia sukkia

vaarille valkosia vanttuita.

Se susi villat huuu!

2912. Hausj: HO 1 395. 14.

Kirkonkylä. Alma Aaltonen, 35 v.

Kerin, kerin lammasta,

surelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

Huntti se loput saa.

2^n. Hausj. HO 1 422. 14.

Kirkonkylä. Karoliina Enqvist, 80 v.

Kerin, kerin lammastani,

surelle sukkavilloja,

karhulle kankaan kuteita,

ketulle kengännauhoja.

-, Huntti se sinä toi?

2914. Kärkölä. HO 1 983. 14.

Koukunmaa. Maria Kolu, 70 v.

Kerin kerin lammasta:

surelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet,

huntti saa huanot villat.

2915. KoskL HO 1 730. 14.

Etola. Sofia Ruoppila, 64 v.

Kerin, kerin lammasta

sulelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

2916. Koski. HO 1 687. 14.

Huijata. Eedla Koskinen. 65 v.

Lasten leikki

Kerin kerin lammasta,

sulelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

Uu! (Sanoo susi piilosta)

2917. Lammi. HO 1 645. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola, 63 v.

Keritten, keritten uukkeesta,

surelle surelle sukkavillat.
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karhulle karhulle kankaan ku-

teet.

Huntti se liienoja villoja.

2918. Lammi. HO 1 658. 14.

Kirkonkylä. Amanta Selin, 56 v.

Muuttanut 31 v. sitten Oilista.

Pistän seiväst, lasken aitaa,

tos on veri, tos on papana.

Missä minun lampaani on?

Keritten keritten lammasta,

ö sutellen sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

Huntti se! hui!

2919. Hauho. HO 29 69. 14.

Matilda Pildi, synt. 1888 Lammilla.

Kuullut äidiltään.

(Leikkilaulu.)

Teen aitaa paukutan

väännän vittaa viukutan

ettei pappilan pahan ilkinen

susi

vie minun lampaitani.

2920. Hauho. HO 24 670. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Kerin, kerin lammastani

Sulelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Itte pilan liäminäiset

ö Papille annan paraammat

Huntti se villoja.

2921. Hauho. HO 24 671. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Pistän aitaa, pistän aitaa

Ettei Ilmoilan iso susi pääse.

2922. Hauho. HO 24 893. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Kerin, kerin lammasta

Sulellen sukkavilloja

Karhuilen kankaankuteita

Huntti se villoja.

2923. Hauho. HO 24 895. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo. 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Pistän seivästä, panen aitaa

Ettei suuri susi sisään pääse.

2924. Hauho. HO 24 433. 13.

Ilmoila. Manta Sipilä, 34 v.

Kerin kerin lammastani

Sulelleni sukkavillat

Karhulleni kankaankuteet

Huntti se huanot villat.

2925. Hauho. HO 24 481. 13.

Kelkkailen. Naimi Färm, 22 v.

Tossa on veri, tossa on pa-

pana.

2926. Hauho. HO 24 513a. 13.

Keikkunen. Naimi Färm, 22 v.

Kehrään kehrään kenkutte-

len

Muarille sukkaa, vaarille pai-

taa

Panen maata kun torkuttaa.

2927. Hauho. HO 29 22. 13.

Kokkila. Maija Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Kerin kerin kerkkostani,

sulellen sukkavilloja
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karhulle kankaan kuteita,

huntti se hienoo.

2928. Hauho. HO 29 33. 13.

Kokkila. Maria Martikainen, 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Kehrään, kehrään kenkutte-

len,

muorille paitaa, vaarille hou-

suja,

panen maata kun torkuttaa.

ämmä, ämmä, tuttis palaa

5 taikinas maahan kuohuu,

susi lampaas vei,

voi, voi minua vaivasta vai-

moo
tos on veri, tossa on papana

eikä lammasta kussaan näy.

10 pistän seivästä, panen aitaa,

ettei se Ilmoilan iso susi

sois mun kaikkia lampaitani.

Näikkös luukkos laakkos lam-

mastani?

Näin saaton ailasta ylitte,

15 sain takareilen palkakseni.

2929. Hauho. HO 24 479. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Kerin kerin lammasta

Sulellen sukkavillat

Karhuilen kankaankuteet.

Huntti se huanot villat.

2930. Hauho. HO 24 480. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Pistän seivästä, panen ai-

taa

Ettei Ilmoilan iso susi pääse.

2931. Hauho. HO 24 593. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Keritten keritten lammas-

tani

Sulellen sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti se villat sai.

2932. Hauho. HO 24 632. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Kerin kerin kerin lammas-

tani

Sulellen sukkavillat

Karhuilen kankaankuteet

Huntti se huanot villat.

2933. Hauho. HO 24 641. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Pistän seivästä, panen aitaa

Pistän seivästä, panen aitaa

Ettei Ilmoilan iso susi pääse.

2934. Luopioin. HO 22 34. 13.

Taava Hammar, 55 v. Muuttanut

nuorena Vehkajärveltä.

Kerin kerin kerkkostani,

Kahlenpuolen karkkostani,

Sulelle sukkavilloja,

Karhulle kankaankuteita.

2935. Luopioin. HO 22 35. 13.

Hilma Jokinen, synt. 1880.

Toisint.

Keritten keritten kerkkos-

tani,

Karitten karitten karkkostani,

Huntille sukkavillat.

Karhulle kankaankuteet.

r, Huntti, se mustia villoja!
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2936. Luopioin. HO 22 124. 13.

Tanva Hammar. 55 v. Munilamit

niiorrnn Vehkajärveltä.

Leikkilitkii.

Pistän seivästä, panen aitaa,

Ettei Ilmoilan iso susi pääse,

Eikä kankaalta karhu kaala.

2937. Padasj. HO 20 120. 15.

Nyystölä, Vaivaistalo. Se/iva, 82 v.

Ikänsä ollut Padasjoella.

Leikki.

KeriT) keriii kerkkoistain

sulellen sukkavilloja

karhulleri kankaspakkoja

ja huntti se, villat loput.

2938. Asikk. HO 1 865. 14.

liillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Keritten, keritten lammasta,

sutelle, sutelle sukkavilloja,

karhulle, karhulle kankaanku-

teita,

huntti se hianot villat!

2939. Asikk. HO 30 113. 13.

Kalkkinen. Kertoja 70-vuotias.

Kulon, kulon sulelle sukkaa,

karhulle kankaan kuletta.

2940. Asikk. HO 30 124. 13.

Kalkkinen. Hintriika Juhontytär,

60 V.

Keritten, keritten lammas-

tan —
sulelle sukkavilloja

ja karhulle kankaan kuletta —
hui huntille huonot villat!

2941. Asikk. HO 30 125. 13.

Kalkkinen. Sipi Koskinen, 54 v.

Panen aitaa paukuttelen

väännän vittoja viukuttelen,

ettei käärme alitte piäsis

eikä sus' ylitte.

2942. Asikk. HO 30 143. 13.

Kalkkinen. I)a(^mar Bruti, 20 v.

Kerin, kerin uttia,

muorille annan mustat villat;

karhulle kankaan kutimet.

2943. Asikk. HO 1 786. 14.

Paakkola. Matilda Savola. 6(t v.

Kerin kerin lammasta

sulelle sukkavillat,

karhulle kankaankutect.

Huntti se hianot!

2944. Hollola. HO 1 901. 14.

Kirkonkylä. Hastin muori, n. 70 v.

Kerin, kerin lammastan,

sulelle sukkavilloja,

karhulle kankaankuletta.

2945. Hollola. HO 1 946. 14.

Untila. Anna Sofia Annantytär,

79 V.

Keritten, keritten lammasta,

sulelle sukkavillat,

karhulle kankaankuteet.

Huntti se loput villat, huh!

2946. Orimatt. Harden 4. 13.

Paka, paka pulla(a)

seks meri mella

miela, miela, miela

Panen aitaa paukuttelen

ö väännän vittaa viukuttelen

39
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noin korkeeks'

ettei Hirvelän susi sisään

pääse!

2947. Orlmatt. Harden 5. 13.

Kepo, kepo sauvaa

rautaista rajaa

kultaista kujaa

hopeaista ojaa

r, noin korkeelle

ettei Hirvelän susi sisään

pääse!

2948. Längelm. ja Kangasala. Li-

lius 339.

^

88.

Hjalmar Finne, 13 v.

Lampaista.

Yksi on susi, yksi on paimen, kaikki

muut ovat lampaita. Lampaat aset-

tuvat piiriin kyykylleen leikkipai-

kalle. Paimen hypistää jokaisen

päätä, sanoo

:

»keritsen, keritsen kerkkos-

tani,

sudelle sukkavilloja,

karhulle kankaankuteita,

huntti se."

Susi vastaa nurkasta:

5 „huuh".

Paimen sanoo:

„en annakaan."

Susi vastaa:

„en huolikaan."

Paimen ottaa kepin käteensä, kol-

kuttelee sitä lattiaan, käy lampaiden

ympäri ja sanoo:

„teen aitaa, pistän seivästä,

ettei Ilmolan suuri susi pääse

lampaitani syö-

mään."

Hän kiertää moneen kertaan lam-

paiden ympäri. Sitte panee hän ke-

pin pitkinpäin maahan ja kysyy su-

delta:

1(1 „pääsetkös noin korkean ai-

dan yli?"

Susi vastaa:

,^pääsen."

Paimen kohottaa keppiä aina kor-

keammalle ja kysyy samoin. Susi

vastaa aina:

„ pääsen".

Paimen kysyy:

„pääsetkös malmiaidan yli?"

Susi sanoo:

en " —
Sitte paimen istuu tuolille ja keh-

rää ja sanoo:

1-, „hyr, hyr kehrään, kehrään

lukkarille housuja,

papille paitoja hyr, hyr.

Uni torkuttaa.

Susi vastaa:

„pane maata."

Paimen nukkuu. SilTaikaa vie susi

kaikki lampaat pesäänsä. Kun pai-

men herää ja näkee, että hänen lam-

paansa ovat poissa, sitten sanoo:

•20 „missä minun lampaani

ovat?"

Näyttelee kepillään maata ja sanoo:

„tuoss' on veri, tuoss' on pa-

pana,"

monta kertaa ja menee sillä tavalla

suden tykö. Se kysyy sudelta:

«Oletkos nähnyt lampaitani?"

Susi vastaa

„en".

Paimen sanoo:

»Onhan suusi veressä."

Susi vastaa:

„01en mansikoita massutellut.
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•2;^ mustikoita mussutellut."

Paimen kysyy:

„inikäs sinun takanasi on?"

Susi vastaa:

„kirjava kivi."

Paimen

:

„mitäs kiven takana on?"
Silloin kaikki lampaat huutavat

„mää".
Paimen ajaa suden pois ja ottaa lam-

paat pois.

Vanhapiika ks. Mikkelisillä.

MUUTAMIA KUURUTUSLUKUINA KÄYTETYITÄ
LASTENRUNOJA.

Kävin kerran taivaassa.

2949. Jokioui. HO 31 525, 13.

Vaiilampi. Laari Tamminen, 13 v.

Määrätään silmäinkiinnipitäjä :

Kävin kerran taivahasa.

Mitä siälä tekemäsä?

Jumalan katuja lakasemasa.

Mitäs sait palkkaa?

:, Viis kuus poikaa.

Mitkä niitten nimet ovat?

Suutari raatali

Pikilankan vääntäjä,

Naskalin naputtaja,

10 Kenkän koputtaja,

Pelistä pois.

2950. Tammela. HO 31 194. 13.

Porras. Väinö Hellsten, 14 v.

Pakoslukn. (Kanrutaslaku)

Suutari räätäli

Pikilankan vääntäjä,

Naskalin naputtaja,

Kenkään koputtaja.

2951. [Hattula.] Tuomarila 53.

IL
Missä tämän kesän olit

Titilässä tätilässä,

mitä siellä tekemässä

lammas karjaa kaitsemassa

n Mitäs sait palkkaa?

viis kuus koiraa

Mitkä niitten nimet oli

yksi Niki toinen Näki

kolmas Näver-näkki.

2952. Hattula. Salo 455. 14.

Hilma Laakso, 12 v.

Kävin kerran taivahassa.

Mitä sielä tekemässä?

Lampahia kaitsemassa.

Mitä sait palkkaa?

5 Kuusi pientä poikaa.

Mikkä niitten nimet oli?

Suutari, raatari,

Pikipöksy Pietari,

Kenkän koputtaja,

10 Naskalin naputtaja.

2953. Hattula. Salo 503. 14.

Saimi Lagstedt, Uv.
Kävin kerran taivahassa.

Mitä siellä tekemässä?

Isän lam.pahia kaitsemassa.

Mitä sait palkkaa?

ö Viis markkaa, kuus poikaa.
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Mitkä niitten nimet on?

Suutari, raatari,

Pikipöksy, Pietari,

Kenkän koputtaja

10 Ja naskalin naputtaja.

2954. Hattula. Salo 517.

Väinö Virtanen, JO v.

Olin kerran taivahassa.

Mitä siellä tekemässä?

Lampaita kaitsemassa.

Paljonko sait palkkaa?

5 Viis markkaa kuukaurelta,

Kuusi poikaa.

Mitkä niitten nimet oli?

Suutari, raatari,

Pikipöksy, Pietari,

10 Honkan kolistaja.

Naskalin naputtaja.

14.

14,2955. Hattula. Salo 524.

Jalmari Leppä, 10 v.

Olin minä kerran taivahassa

Mitä siellä tekemässä?

Lampahia kaitsemassa.

Paljonko sait palkkaa?

f, Viisi markkaa,

Kuusi pientä poikaa.

Mitkä niitten nimet oli?

Suutari, raatari,

Pikipöksy, Pietari,

10 Kenkän koputtaja,

Naskalin naputtaja.

2956. Hattula. Salo 597.

Oskari Enkvist, Mv.
Kävin kerran taivahassa.

Mitä siellä tekemässä?

Lampahia kattomassa.

14.

Siellä oli kuusi poikaa:

5 Suutari, raatari.

Pikipöksy, Pietari,

Kenkän koputtaja,

Naskalin naputtaja.

2957. Hausj. Mikkola 90. 11.

Pikkunen piikanen,

Valkonen paitanen

missäs' viivyt kauvan?

Astioita pesemäss'

5 lampaita keritsemäss'

siellä ma viivyn kauvan.

2958. Asikk. HO 1 754. 14.

Paakkola. Saima Savola, 14 v.

Kävin kerran taivahassa

lampahia kaitsemassa.

Mitäs sait palkkaa?

Viis, kuus poikaa.

5 Mitkä niitten nimet?

Suutari, räätäli, pikipöksy

Pietari,

kenkäin koputtaja, naulain

naputtaja,

mene tosta portista pois!

2959. Luhanka. Halonen H. 30.

14.

Kirkonkylä Ja sen ympäristö.

„Pikkunen poikanen,

Valkonen paitanen,

Missäs viivyt näin kauvan?"

»Jumalalla paimenena",

ö «Paljonko sait palkkaa?"

„Viis kuus poikaa".

„Mikä niien nimeksi pan-

naan?"

„Niitu ja Naatu,
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UuvGiilinnan uutermanni,

K) Käkisalmen käyräväärä,

Perttu ja Pietar".

Ani tani talleroinen.

2960. Akaa. Lahtinen 112. 04.

Toijala. Hanna Mikkelsson, 16 v.

Kuullut äidiltään.

Ani tani talleroinen

Puolen markan pulleroinen

Lypsi lehmän taittoi sarven

Kaataa maidon kalliolle.

2961. Asikk. HO 1 755. 14.

Paakkola. Saima Savola, 14 v.

Piilopettisluku.

Annin pannin palleroisen,

puolen markan pulleroisen

lypsi lehmän, taitto sarven,

nosti kiven kalliolle,

5 tosta portti pois

!

Menin ojalle onkimaan.

2962. Somero. HO 31 152. 13.

Ollila. Uuno Älli, liv.

KuLiruttaja lukee, sillä aikaa kun

toiset piiloon menevät:

Elpin pelpin kakkarasta,

Pöksyt tehtiin makkarasta.

Meni ojalle onkimaan,

Sai kolme simpukkaa,

5 Yhren söi, yhren joi,

Yhren mammalle kotja toi.

2963. Tammela. Aaltonen 131 . 13.

Forssa.

Menin ojalle onkeemaan,

sain kolme simpukkaa,

yhden söin, toisen join,

kolmannen mammalle kottiin

toin.

Tuostapa käy poikain polku.

2964. Tammela. HO 31 220. 13.

Lankaan kylä. Linda Seppälä, 9 v.

Pakosluku.

Tuasta käypi poikain polku

Läpi pellon naapuriin.

Naapurisa oli nätti tyttö,

Sinisilmä, punaposki.

o Jolses tahro tiiliä laittaa,

niin saat mennä kylmään

aittaan

Puurokuppi, leipäsäkki.

Muttei okkan lusikkaa.

Silmäinkiinnipitäjä määrättiin.

2965. Tammela. HO 31 195. 13.

Porras. Kalle Forsman, Uv.
Pakosluku.

Tualtapa käy toi poikain

polku

Likkain aittaan,

Leipäsäkki puurokuppi,

Jollet tahro tiiliä laittaa

5 Saat mennä maata kylmään

aittaan.

2966. [Hattula.] Tuomarila 52.

11.

Tuosta käypi poikain polku

läpi pellon naapuriin

naapuris oli nätti tyttö

sinisilmä punaposki,
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ö jollet mene tiiliä laittaan

niin mene maata kylmään

aittaan

puuro-pussi leipä-säkki

jollei ole lusikkaa.

2967. Luopioin. Vallenius 156. 15.

Aitoo. Saimi Vekka, opett.

Tuasta kävi poikain polku

Läpi pellon naapuriin

Naapuris oli nätti tyttö

Sinisilmä punaposki

5 Jolles mene tiiliä laittaa

Niin me kylmään aittaan

maata.
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RISTIMÄNIMISTÄ.

Aatu.

2968. Jokloin. HO 16 47. 13.

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

Toinen oli tammi ja toinen

oli aatu

Kummilan kankaalla kiinni

saatu

Tammi istuu linnassa

Pukin lapa suussa

ö aatu oli kotona

ämmäin kiikinpuussa.

2969. Sääksm. HO 24 1023. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Aatu istu linnassa

Pukin lapa rinnassa

Möllilän pukit oli yhressä

hinnassa.

2970. Tyrväntö. HO 24 779. 13.

Retnla. Heikki Salo, 52 v.

Aatu istu puussa

Pukin lapa suussa

Verinen veitti käressä

Tommi meni koukulla kolis-

tamaan,

ö Älä sinä, Aatu parka, Tom-
mia vihaa

Yhressä me söimme pikku pu-

kin lihaa

Kun Aatulla oli veitti ja Tom-
milla oli säkki

Sinneppä he pikku pukin li-

hakkin jätti.

Ali.

2971. Asikk. HO 1 773. 14.

Paakkola. Jalmar Mäkinen, 24 v.

Ali kali kalliolla

viinapytty vieres.

Anna ks. nr. 3139, 3141, 3143

ja 3148.

Antti.

2972. Tammela. HO 31 246. 13.

Haiidankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kiiiilliit lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Anttia haukuttiin:

Antti airo, puiron pairo,

Meni sonnilla sottaan,

Mullikoilla muille maille,

Kärme piiskana käresä,

5 Sikaliiska kannoksilla.

2973. Tammela. HO 31 247. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Anttia haukuttiin

:

Antti kantti karvakontti,

Kuparikulli, nahkapalli.
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Tanssas tallin permonnolla.

Haukkas tamman makkaraa,

5 Se oli vähän happamaa,

Kuppariämmän tappamaa.

2974. Tammela. HO 31 228. 13.

Hykkilä. Kustaa Vahtera, 31 v.

Antti kantti karvakontti,

Kuparikulli nahkapalli

tanssas tallin permonnolla

Haukkas tamman makkaraa,

5 Mutta se oli liian happamaa.

2975. Tammela. HO 31 502. 13.

Linikkala. Kustaa Roine, 35 v.

Antti kantti karvakontti,

Kuparikulli, nahkapalli.

Haukkas tamman makkaraa,

Se oli liian happamaa.

2976. Tyrväntö. HO 24 136. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Antti katti karvajalka

Puupää pikarisilmä.

2977. Tyrväntö. HO 24 386. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rirvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarisilmä.

2978. Tyrväntö. HO 24 769. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Antti kantti karvakontti

Puupää, pikarisilmä

2979. [Hattula.] Tuomarila 80.

11.

Antti kantti karva-kontti

ampus sutta suolen päähän

susi juoksi aitan alle

suoliansa katkomaan.

2980. Hattula. HO 24 268. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopen Ourajoen kylässä.

Muuttanut Kerilahdelle 25 v. van

hana.

Antti kontti karvakontti.

2981. Hattula. HO 24 861. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Antti kontti karvakontti

Puupää, pikarisilmä.

2982. Hattula. HO 24 709. 13.

Nihattula. Riika Leander, 76 v.

Antti kantti karvakontti

Siansappi, aisannuppi.

2983. Hattula. HO 24 427. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Antti kantti karvakontti

Puupää, pikarisilmä.

2984. Hattula. HO 24 344 a. 13.

Sikala, metsäk. Matti Salo, 62 v.

Antti kontti karvajalka

Ampus hiiren airan alta

Söi sen sisällensä

Kiärsi hännän isällensä

5 Jollet usko, nin tu kattoon

Täältä löyrät viistoista.

2985. Hattula. HO 24 161. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarisilmä.



Antti. 617

2986. Loppi. HO 24 1088. 13.

Kustaava Jöörmanni, 78 v. Miiis-

tiinp. Vanajassa.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarisilmä.

2987. Haiisj. HO 27 5. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykiiri. synt. 1837.

Antti kantti karvajalka

Rekiroukku renkasperse

Ampusi hiiren aitan alta

Söi sen sisällees

ö Jätti lopun isällees.

2988. Haiisj. HO 1 357. 14.

Selänoja. Olga Nokkala, 33 v.

Antti kantti karvajalka,

otti vuahen ilmast kiinni,

vei sen Turun linnaan,

sai hyvän hinnan.

2989. Hausj. HO 1 370. 14.

Selänoja. Henriika Nokkala, 68 v.

Antti kantti karvajalka

löysi hiiren aitan alta,

söi sen sisälleen,

jätti lopun isälleen.

2990. Hausj. HO I 326. 14.

Vantaa. Vihtori Salo, 30 v.

Antti kantti karvajalka

ampusi hiiren aitan alta,

söi itses sisälleen

ja anto lopun isälleen.

2991. Hausj. HO 1 327. 14.

Vantaa. Juha Vuori, 13 v.

Antti kantti karvakontti

löysi hiiren airan alta,

söi pualet, jätti sualet,

käpälät pisti taskuun.

2992. Tuulos. HO 1 603. 14.

Pohjoinen. Rosa Lehtonen, 14 v.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta.

Söi sen sisälleen

anto lopun isälleen.

2993. Hauho. HO 24 567. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson, it-

sellisen vaimo, 76 v.

Antti, Matti karvalakki

Puupää pikarisilmä.

2994. Hauho. HO 24 602. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. 50 v.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarisilmä.

2995. Hauho. HO 24 621. 13.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

Antti kantti karvajalka

Puupää, pikarisilmä.

2996. Luopioin. HO 22 18. 13.

laava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V., synt. Luopioisissa.

Antti kantti karvajalka

Puupää, pikarisilmä.

2997. Luopioin. Vallenlus 154.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, 66-v. leski.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarisilmä.

Luopioin. Ks. nr. 2998.
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2998. Asikk. ja Luopioin. HO 22
17. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Antti kantti karvajalka

Ampus hiiren aitan alta,

Söi sen sisälleen,

Antoi lopun isälleen.

2999. Asikk. HO 1 858. 14.

Hillilä. Amalia Malmsten, 55 v.

Antti kantti karvajalka,

ampus hiiren aitan alta,

söi sen sisällens,

anto lopun isällens.

3000. Asikk. HO I 772. 14.

Paakkola. Jalmar Mäkinen, 24 v.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta,

söi sen itte sisällie,

antoi lopun isällie.

3001. Asikk. HO 4 84. 14.

Pulkkila. Olga Öliolm, 51 v., synt.

Padasjoella.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta,

toi puolet isällien,

loput söi sisällien.

Asikk. Ks. nr. 3006.

3002. Jaala. HO 4 22. 14.

Maria Koivisto, 58 v.

Antti kantti karvajalka,

hepo ruuna rengaspers.

3003. Heinola. Kekkonen 34. 13.

Antti kan-tti karvajalka

rekoruuna rengasperse

ampus hiiren aitan alta

söi sen sitten sisällensä,

.> lopun antoi isällensä,

hännän antoi äidillensä.

3004. Heinola. HO 30 80. 13.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta.

Aitta sytty palamaa.

Antti hullu huutamaa.

3005. Heinolan pit. HO 4 38. 14.

Arttur A4iirtola, n. 30 v. Kuullut

isältään. Muistiinp. Jaalassa.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta,

söi sen sisälleen,

antoi lopun isälleen.

3006. Sysinä. HO 30 31. 13.

Liikola. Rosa Huttunen, 36 v. (Ylei-

nen Asikkalassa.)

Antti kantti karvajalka

ampus' hiiren aitan alta,

Söi sen hiiren sisälle.

Loput antoi isälle.

3007. Sysmä. HO 4 123. 14.

Nuoramoinen. Juho Laatunen, 42 v.

Antti kantti karvajalka

ampus hiiren aitan alta,

keitti sitä kesäkauen,

viimen ahto sisälleen

:-> ja lopun anto isälleen.

Elli.

3008. Tammela. HO 31 601. 13.

Forssa. Vilho Rajala, liv.

Elli melli meteli

Kahrentoista kauhan kanssa
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Hämineenlinnasta

Lappeenrantaan.

;, Ukkis pukkis pois.

Silmäinkiinnipitäjä määrättiin.

3009. Haiisj. HO 27 7. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Elli keitti vellin

3010. Haiisj. HO 1 328. M.
Vantaa. Juha Vuori. 13 v.

Elli keitti velliä,

velli meni pitkin helliä.

Ellin lapset rupi itkemään,

Elli toista keittämään.

3011. Pälkäne. Leander 86. 13.

Mälkilä. Tilaa Mäkinen. 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Elli keitti vetelän vellin,

Kokki teki pöperää,

velli tuli vetelää.

3012. Heinola. Kekkonen 20. 13.

Elli se vellin keitti

omist ohrajauhoistansa.

Velli se kaatui lattialle,

Elli se pillaht' itkemähän.

Heikki.

3013. Somern. Viherv. 784. 10.

Härjänoja. Kastaa Oksanen, 50 v.

Heikkiä haukuttiin, sanomalla:

Heikki hellari,

kivikellari,

maamylläri,

paskatynnäri.

3014. Somern. Viherv. 788. 10.

Keltiäinen. Juha Heikkilä, 23 v.

Heikki meni heinään,

piäri pitkin seinää.

Vappu tuli vastaan,

sai sata lasta.

3015. Somero. Tamminen V. 7.

13.

Vilhelmiina Tonsell, synt. 1850.

Muistinp. Salossa.

Heikki meni heinä.

Kävi pitkin seinä

Vappu tuli vasta

Sai sata lasta,

ö Heikin päässä heinätukko

Vapun päässä olkivihko

Lasten päässä kultakruunu.

3016. Somero. HO 31 162. 13.

Ollila. Uuno Älli, 11 v.

Heikkiä haukattiin :

Heikki hellari,

Kivitynnäri,

Maamylläri,

Paskatynnäri.

Somero. Ks. nr. 2780.

3017. Jokioin. Viherv. 3727. 12.

Antti Vihervaara, 73 v. Kuullut

pikkupoikana. Muistiinp. Tam-

melan Forssassa.

Heikki meni heinään,

löi sarven seinään.

Heikki tuli heinästä,

söi sarven seinästä.

3018. Tammela. HO 31 185. 13.

Hykkilä. Tiina Heikkilä, 92 v.

Heikkiä haukuttiin :

Heikki meni heinään

piäri pitkin seinää.
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Vappu tuli vastaan

Sai sata lasta.

3019. Tammela. HO 31 229. 13.

Hykkilä. Kustaa Vahtera, 31 v.

Heikkiä haukuttiin

:

Heikki meni heinään

helapäällä hevosella,

Vappu tuli vastaan

Sano: „haista sinä harakan-

paska!"

3020. Tammela. HO 31 311. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Heikkiä haukuttiin

:

Heikki helleri,

Kivikelleri.

3021. Humppila. HO 31 427. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V. Kuullut pikkutyttönä.

Heikkiä haukuttiin :

Heikkii tuls lyämään

Mun kansani leikkii.

Otas sinä kirves ja veitti.

3022. Tyrväntö. HO 24 772. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Heikki meni heinään

Löi vitun seinään

Heikki tuli heinästä

Otti vitun seinästä.

3023. Tyrväntö. HO 24 773.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Heikki hellari

Kivi kellari

Maan mylläri

Tomutynnyri

13.

5 Läksi sonnilla sotaan

Mullikoilla muille maille.

Paikkak. murteessa 'lähti', aina sa-

notaan.

3024. Tyrväntö. HO 24 808. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Heikki meni heinään

Löi paskan seinään

Heikki tuli heinästä

Ja söi sen seinästä.

3025. [Hattula.] Tuomarila 54.

11.

Heikki meni heinään

Löi sen leivän seinään

Heikki tuli heinästä

söi sen leivän seinästä.

3026. [Hattula.] Tuomarila 73 b.

11.

Heikki helleri

kivi kelleri

viina tylleri.

3027. [Hattula.] Tuomarila 78.

11.

Heikki, Heikki Henterikki

vääräsääri väntärikki

pani kissan kyntämään

varpusen vakoa ajamaan.

3028. Hattula. HO 24 935. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v.,

synt. Ihalempsin kylässä. Muis-

tiinp. Hyrvälän kylässä.

Heikki heteli

Velliä veteli

Kahren luskan kans.
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3029. Hattula. HO 24 955. 13.

Sattiila. lievä Säteri, „Säterin

Heva" , 72 v.. synt. Jyrvännön

Suon taustan kylässä.

Heikki meni heinään

Löi paskan seinään.

3030. Hattula. HO 24 956. 13.

Sattn la. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Snontaustan kylässä.

Heikki hellari

Kivikellari

Maan mylläri

Kuks orrelta maahan.

3031. Hattula. HO 24 165. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Heikki meni heinään

Löi paskan seinään.

Hattula. Ks. nr. 2666.

3032. Vanaja. HO 24 1000. 13.

Äikäälä. Otto Nautalammi, 24 v_

Heikki hellari

Kivikellari

Maan mylläri

Paskatynnyri.

3033. Vanaja. HO 24 1012. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Heikki meni heinään

Löi vitun seinään

Kun tuli heinästä

Söi vitun seinästä.

3034. Loppi. HO 24 1089. 13.

Kustaava Jöörmanni, 78 v. Muis-

tiinp. Vanajassa.

Heikki hellari kivikellari

Maan mylläri paskatynnyri.

3035. Loppi. HO 1 225. 14.

Läyliäinen. Viljo Tähtinen, 13 v.

Heikki meni heinään,

Löi pään seinään.

Heikki tuli heinästä,

Söi päänsä seinästä.

3036. Loppi. HO 1 143. 14.

Räyskalä. Alina Stenholm, 33 v.

Heikki hellari, kivikellari

syä hamppuja, syä tamppuja

syä herrajen hevossontaa.

3037. Hausj. HO 27 8. 13.

Ridasjärvi. I^elet Sykäri, synt. 1837.

Heikki meni heinään

Löi puukon seinään.

3038. Hausj. HO 1 361. 14.

Selänoja. Henriika Nokkala, 68 v.

Heikki meni heinään

helapäällä hevosella.

Heikki tuli takasin

Hausj. Ks. nr. 2676.

3039. Hauho. HO 24 472. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Heikki hellari

Kivikellari

Maan mylläri

Meni sonnilla sotaan

5 Mullikoilla muille maille.

3040. Hauho. HO 24 624.

Tuittula. Selma Siren, 78 v.

13.
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Heikki liellari

Kivikellari

Maan mylläii.

3041. Hauho. HO 24 625. 13.

Tiiittula. Selma Siren. 7H v.

Heikki meni heinään

Löi vitun seinään

Jok' oli kahlesta kappaleesta.

3042. Pälkäne. HO 9 9. 14.

Iipaala. Miina Helin, kätilö, sytit.

1850. Kiiiilliit lapsena. Muistiinp.

Hauholla.

Heikki hellari,

Kivikellari,

Maan mylläri,

Ajo sonnilla sotaan,

ö Härillä hätään,

Mullikoilla muille maille.

3043. Luopioin. HO 22 20. 13.

laava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V., synt. Luopioisissa.

Heikki Helleri,

Maha melleri,

Meni sonnilla sotaan,

Härillä hätään,

5 Mullikoilla muille maille.

3044. Luopioin. HO 22 21. 13.

Heikki meni heinään.

Heitti lakkinsa seinään;

Heikki tuli heinästä,

Otti lakkinsa seinästä.

3045. Luopioin. HO 22 85. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Heikki Heikki Henterikki,

Vääräsääri vänterikki.

(Sanoi näin kiusotellessaan vel-

jeään Heikkiä.)

3046. Luopioin. HO 22 86. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Myös: [(Sanoi näin kiusotellessaan

veljeään Heikkiä.)]

Heikki helleri.

Maha melleri.

Söi paatillisen paskaa,

Ruuhellisen rutaa.

3047. Luopioin. HO 22 114. 14.

„Iso-Taava" , n. 70 v., ks. nr. 3043.

Matit maassa miehiä on,

Heikistä ei ole helkkariin-

kaan,

Jussia mettätkin kasvaa.

(Hän kertoi kiusotelleensa ennen

lapsena tällä lorulla veljeään Heik-

kiä, joka silloin aina suuttui.)

3048. Asikk. HO 30 137. 13.

Mustjärvi.

Heikki män heinää

löi veitten seinää.

Vappu tul' vastaa

löi nenän? — —

.

3049. Orlmatt. Hästesko 9. 06.

Kerääjän äiti. Muistiinp. Elimäellä.

Loru.

Heikki meni heinää(n)

helapäällä hevosell

Vappu tuli vastaa(n)

laukkupäällä lampaall
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r> Vappu kiipes puului(n)

(laski)' Heikin suulu](n).

3050. Ohniatt. Harden 6. 13.

Heikki meni heinään

heläpäällä hevosella

laukkipäällä lampaall'

pukki tuli vastaan

5 Heikki kipus' puuhun

lampaan käppä suuhun.

3051. Iitti. HO 4 5. 14.

Lyötti/ä. Herman Taavinpoika Ni-

kula, 76 V.

Heikki meni heinään

pani jalat seinään.

3052. Korpit. HO 31 559. 13.

Saukkonen, n. 50 v. Muistiinp.

Humppilassa.

Heikkiä haukuttiin:

Heikki meni heinään,

Löi vitun seinään.

Heikki tuli heinästä,

Söi vitun seinästä.

Joose.

3053. Tammela. HO 31 188. 13.

Hykkilä. Tiina Heikkilä, 92 v.

Joosea haukuttiin :

Joose joroliini.

Siappas piareen kiini.

Keri sen suureen kerrään.

Vei sen Turruun tunkiolle.

Jussi.

3054. Somern. Viherv. 785. 10.

Härjänoja. Kustaa Oksanen, 50 v.

Jussia sanottiin

:

Jussi pussi punnittiin,

sikalättiin kannettiin,

olkii etteen annettiin.

3055. Somero. HO 31 79. 13.

Olliin. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Jussia haukuttiin :

Jussi jurko, päästä kerko.

Tappo vuahen, taitti sarven

Läpi tallin akkunan.

Haukkas tamman makkaraa,

-, Meni kupparin äitin tappa-

maa(n).

3056. Somero. HO 31 80. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Jussia haukuttiin

:

Jussi juu jupataa,

Jupaliko jullis koko

Jussis jussis.

3057. Somero. HO 31 81. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Jussia haukuttiin:

Jussin pussit punnittiin,

Katavanoksalla kannettiin,

Yli kirkon heitettiin.

Mustalla mullalla peitettiin.

3058. Somero. HO 31 82. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Jussia haukuttiin

:

Jussi kulta hyvä

Jumalan luamast

Ja kaikkein huamast.

Hyvä pitämään

5 Vaimoväen pualta

Ja kauhia iskemään

3049. 1 (korjattu pro sittu.) Kerääjän huomautus ja hakaset.
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Heitist suanta.

Jussi koittaa kourallansa,

Onko karvat kobrallansa.

K. Ei. Karvat oli kihurasa,

Ja kiäli keskellä kipurasa.

3059. Somero. HO 31 165. 13.

Ollila. Martti Nyström, Uv.
Jussia haukuttiin

:

Jussi pussi punnittiin,

Sikalättiin kannettiin,

Havonoksilla peitettiin,

Yli kirkon katon heitettiin.

3060. Jokioifi. HO 16 48. 13.

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

Jussi pussi punnittiin

Katavan oksilla kannettiin.

Yli kirkon heitettiin.

Mustalla mullalla peitettiin.

3061. Jokioin. HO 31 511. 13.

Rehtijärvi. Antti Vihervaara, 75 v.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Tam-

melan Forssassa.

Jussia haukuttiin :

Jussi pussi puita nussi,

Teki tikan tiineeks,

Varpusen vallattomaks.

Pikkulinnun siivettömäks.

3062. Tammela. Aaltonen 58. 12.

Jussi pussi punnittiin,

katajanoksalla kannettiin,

yli kirkon heitettiin

mustalla mullalla peitettiin.

:, Sika sano röh, röh

poika sano möh, möh.

Likka lokka paatin nokka,

kerjäläisen kengän nokka.

3063. Tammela. HO 31 249. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Jussia haukuttiin

:

Jussi julma järvesä,

Pikku piru parvesa.

3064. Tammela. HO 31 508. 13.

Haudankorva. Jussi Elo, 32 v.

Jussia haukuttiin :

Jussi pussi puita nussi,

Pisti pinon rakkoon.

Pino rupes palamaan

Ja Jussi poukkos pakkoon,

5 Kahren kiven rakkoon.

3065. Tammela. HO 31 226. 13.

Hykkilä. Kustaa Vahtera, 31 v.

Jussia haukuttiin

:

Jussi pussi punnittiin,

Katavanoksilla kannettiin.

Yli kirkon heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin.

3066. Tammela. Aaltonen 89. 13.

Kaukola.

Jussi pussi punnittiin,

katavan oksalla kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin,

5 harakan virsillä veisattiin.

3067. Tammela. Aaltonen 230.

13.

Kaukola.

Jussi meni onkelle.

Sai kaks' kallaa,

söi neekkin sallaa,

kielsi kissan sanomasta.
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5 Kissa sano renkille,

renki sano piikalle,

piika sano emännälle,

emäntä sano isännälle,

isäntä haukku Jussia,

10 Jussi haukku kissaa,

Jussi kissaa hosumaan.

Kissa kiipes puuhun,

ryykäs kasan Jussin suuhun,

ja luuli rusinaks',

1.-, puri sen poikki.

Kissa pakkoon loikki.

3068. Humppila. HO 10 3. 14.

Manda Haapala, synt. 1850.

Jussi pussi punnittiin

katavan oksille kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin.

3069. Urjala-Punkalaidun. Koti-

koski J. W., Hämäl. joulu-

tapoja ja -leikkejä (Helsinki

1912), 10. s.

Oriniemi.

Jussi pussi punnittiin,

Katavan oksilla kannettiin,

Yli kirkon heitettiin,

Mustalla mullalla peitettiin,

5 Kupparin sarvella soitettiin."

3070. Sääksm. HO 20 2. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika.

71 V., ks. MT 1 1 161.

Jussi pussi punnittin

katajan oksalla kannettin

iiii kirkon heitettlm^

mustalla mullalla peitettin.

40

3071. Sääksm. HO 24 834. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki. ..Haa-

ran Eriika", 85 v.

Jussi pussi punnittiin

Jauhovakassa kannettiin

Yli kirkon heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin.

3072. Tyrväntö. HO 24 391. 13.

Kirkonkylä. „Rajakorven Henna"
(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tyrväntöön.

Jussi pussi puita nussi

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

Leppälinnun leivättömäks

3073. Tyrväntö. HO 24 781. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Jussi pussi puita nussi

Teki tikan tiineheeksi

Varpusen varattomaksi

Pikkulinnun pesättömäksi.

3074. Tyrväntö. HO 24 812. 13.

Uskila. Emma Johanson, 65 v.

Jussi pussi punnittiin

Katajan oksalla kannettiin

Kiven väliin heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin.

3075. Hattula. HO 24 271. 13.

Kerilahti. Kusta Kerilahti, 55 v.,

synt. Lopen Ourajoen kylässä.

Muuttanut Kerilahdelle 25 v. van-

hana.

Jussi pussi puita nussi

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

Pikkulinnun munattomaks.
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3076. Hattula. HO 24 927. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v.,

synt. Ihalempsin kylässä. Muis-

tiinp. Hyrvälän kylässä.

Jussi pussi punnittiin

Yli kirkon heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin.

3077. Hattula. HO 24 959. 13.

Sattula. Eeva Säteri, „Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Jussi pussi puita nussi

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks.

3078. Hattula. HO 24 195. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Jussi pussi punnittiin

Sikolättiin kannettiin

3079. Hlinnan msr. Jaakkola 19.

03.

Järviöinen. Evert Jaakkola, 25 v.

Loru.

Jussi pussi punnittiin,

sikolättiin kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin.

3080. Vanaja. HO 24 994. 13.

Äikäälä. Otto Nautalammi. 24 v.

Jussi pussi puita nussi

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

Pikkulinnun pilluttomaks.

3081. Renko. Talllmäki 37 a. 03.

Renkipojilta.

Jussi, Pussi puita kuksi,

teki tikan tiineeks,

varpusen varattomaks,

pikku linnun piipittömäks.

3082. /?^/2^o. Talllmäki 37 b. 03.

Renkipojilta.

Jussi, Pussi puita kuksi,

pisti pinon rakoon,

pino rupes palamaan,

Jus[s]i poukkas pakoon.

3083. Renko. Talllmäki 37c. 03.

Renkipojilta.

Jussi, Pussi punnittiin,

katajan oksalla kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin.

3084. Renko. HO 24 238. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Miu mau Mikko kuali

Katajan oksalla kannettiin

Yli kirkon heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin

3085. Renko. HO 24 227. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Jussi pussi puita nussi

Pisteli pinon rakoon

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

ö Piänen linnun pesättömäks.

3086. Janakk. HO 24 1055. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.
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Jussi pussi punnittiin

Katajan oksalla kannettiin

Kivenjuureen heitettiin.

3087. Loppi. HO 1 104. 14.

Räyskälä. Miina Sundström, 60 v.

Jussi pussi puita nussi,

pisteli pinon rakoon,

pino rupes palamaan^

ja Jussi se hyppäs pakoon.

3088. Loppi. HO 1 105. 14.

Räyskälä. N. Tunder (Dunder?),

56 V.

Jussi pussi puita nussi,

teki tikan tiineks,

varpusen varattomaksi,

pikku linnun isättömäks.

3089. Loppi. HO 1 107. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Jussi pussi punnittiin,

sikolättiin kannettiin,

olkia eteen heitettiin,

sian paskalla peitettiin.

3090. Loppi. HO 1 108. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Jussi jassi jauhokuono,

sikolätin lämmittäjä,

porsaan pahnan pöllyttäjä.

3091. Loppi. HO 1 139. 14.

Räyskälä. Alina Stenholm, 33 v.

Jussi pussi punnittiin,

katajistoon kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin.

3092. Hausj. HO 1 398. 14.

Kirkonkylä. Alma Aaltonen. 35 v.

Jussi pussi punnittiin,

ensin selkään annettiin,

pää puhtaaks kerittiin.

3093. Haiisj. HO 27 12. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Jussi julma pussinkulma

Teki tiasen tiineeks

Pikku linnun leivättömäks

,, f vallattomaks
Varpusen i ,, ,, ,

l vattattomaks

3094. HausJ. HO 27 13. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Jussi pussi punnittiin

Katajanoksair kannettiin

i

3095. Hausj. HO 1 372. 14.

I

Selänoja. Manasse Nokkala, 66 v.

I

Jussi jassi jauhokuono,

sikolätin lämmittäjä,

porsaanpahnan pöllyttäjä.

3096. Hausj. HO I 373. 14.

Selänoja. Henriika Nokkala, 68 v.

Jussi pussi punnittiin,

katajan oksalla kannettiin,

sian selkään heitettiin,

mustalla mullalla peitettiin.

3097. Hausj. HO I 329.

I
Vantaa. Hanna Salo, 28 v.

Jussi pussi punnittiin,

nurkan väliin nuijittiin.

14.

3087. 1 myös: -jakomaan". Ker lis.
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3098. HausJ. HO 1 330. 14.

Vantaa. Erika Kropper, 68 v.

Jussi pussi punnittiin,

yli kirkon heitettiin,

lehmän sonnalla peitettiin.

3099. Koski. HO 1 695. 14.

Huljala. Eedla Koskinen. 65 v.

Jussi julma järves,

nahkasiippa korves,

söimme isän hevosen lihat,

talonpojan tamman lihat

verisellä veittellä,

-, leppäsellä lautasella,

tammisella luskalla.

3100. Koski. HO 1 697. 14.

Huljala. Eedla Koskinen, 65 v.

Jussi jassi jauhokuono,

sikainlätin lämmittäjä,

pukin perseen pehmittäjä.

3101. Koski. HO 1 738. 14.

Hyrkkälä. Ulrika Koskinen, 60 v.

Jussi jassi jauhokuono,

sikain lätin lämmittäjä,

porsaan perseen pehmittäjä.

3102. Tuulos. HO 1 607, 14.

Pohjoinen. Rosa Lehtonen, 14 v.

Jussi pussi punnittiin

katajan oksal kannettiin,

kirkon yli heitettiin,

mustal mullal peitettiin.

3103. Tuulos. HO 1 579. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Muuttanut Hauholta 10 v. sitten.

Jussi jassi jauhokuono

sikolätin lämmittää.

porsaan pahnan pöllyttää.

Itun(?) istuu linnassa,

5 pukinlapa rinnassa,

kaikki yhressä hinnassa.

3104. Hauho. Leander 119. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Jussi jassi jauhokuono,

siko läätin lämmittäjä,

porsaan pahnan pöUyttäjä.

3105. Hauho. HO 24 475. 13.

Kelkkasten kylä. Naimi Eärm, 22 v.

Jussi pussi punnittiin

Kirkon yli heitettiin

Lehmän sonnalla peitettiin.

3106. Hauho. HO 29 21. 13.

Kokkila. Maija Martikainen. 61 v.,

synt. Tuuloksessa.

Jussi pussi punnittiin

katajan oksalla kannettiin,

yli kirkon heitettiin,

mustaan multaan peitettiin.

3107. Hauho. HO 24 476. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Jussi pussi punnittiin

Sian lätin lämmitti.

3108. Hauho. HO 24 591. 13.

Porras. Kalle Kannisto, 60 v.

Jussi pussi punnittiin

Kaukalolla kannettiin.

3109. Hauho. HO 24 630.

Tuittula. Selma Siren. 78 v.

Jussi pussi punnittiin

Jauhosäkki avattiin.

13.



Jussi. 629

3110. Pälkäne, Mikkola E. 730.

13.

Kerääjä kuullut lapsena Pälkä-

neellä n. 1890-95.

Hoku.

Jussi pussi punnittiin,

katajan oksilla kannettiin,

Yli kirkon heitettiin,

kuuseh havolla peitettiin.

3111. Luopioin. HO 22 29. 13.

Yleinen.

Jussi pussi punnittiin.

Katajan oksalla kannettiin

Saunan romppiin heitettiin

Kananpaskalla peitettiin.

3112. Luopioin. HO 22 30. 13.

Yleinen.

Tois. [säk. 3-4 ecl.|

Yli kirkon heitettiin

(Kirkon romppiin „ )

(Rutakuoppaan „ )

Mustalla mullalla peitettiin.

3113. Luopioin. Vallenius 135.

13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Jussi pussi punnittiin

Katajalla kannettiin

Kirkon yli heitettiin

Mustalla mullalla peitettiin

,> Lehmän kellolla soitettiin.

3114. Luopioin. Vallenius 137. 13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Jussi julma

Vuohen sulma

Söi ruuhellisen ruttaa

Paatillisen paskaa

ö Tallaallisen taikinaa

Pualen lohta

Pualen vohta

Pualen veristä hevosen raatoo.

3115. Luopioin. Vallenius 138.

13.

Aitoo. Amanda Vilenius, palveli-

jatar, synt. 1888.

Jussi pussi

Puita nussi

Pisti pinon rakohon

Pino rupes lakkoon

5 Jussi juaksi pakkoon.

3116. Luopioin. Vallenius 163.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala, 66-v. leski.

Jussi pussi punnittiin

Ka[ta?]jistoon kannettiin

Sammalilla peitettiin

Multaa päälle heitettiin.

3117. Luopioin. Vallenius 164.

15.

Aitoo. Anna Hyöki, talonemäntä.

Jussi pussi punnittiin

Katajalla kannettiin

Yli kirkon heitettiin

Sian suulla veisattiin

5 Lehmän kellolla veisattiin.

Luopioin. Ks. nr. 3118.

3118. Asikk.ja Luopioin. HO 22
31. 13.

Jussi jassi jauhokuono,
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Sikolätin lämmittäjä,

Porsaanpahnan pöllyttäjä.

3119. Asikk. HO 30 35. 13.

Kalkkinen. Dagmar Briin, 20 v.

Jussi jassi jauhokuono
(pöksyn)

porsaan pahnan pehmittäjä,

sikolätin lämmittäjä.

3120. Aslkk. HO I 876. 14.

Kirkonkylä. Leena Mari Helin,

79 V.

Jussi jassi jauhokuono,

sikolätin lämmittäjä,

kasakuistin kirjottaja.

3121. Aslkk. HO I 879. 14.

Kirkonkylä. Eriika Sevon, 69 v.

Jussi pussi punnittiin,

katavan oksalla kannettiin

kirkon poikki heitettiin

maito vellii keitettiin.

3122. Asikk. HO 1 771. 14.

Paakkola. Kalle Huovila. 38 v.

Jussi jassi jauhokuono,

porsaan pahnan pöllyttäjä,

sikolätin lämmittäjä.

Jussi pussi punnittiin,

5 sikolättiin kannettiin,

sian sontaa sille annettiin,

olkia päälle heitettiin.

3123. Nastola. HO 4 145. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Jussi julma, tuopin kulma,

poropytty pohjaton.

3124. Sysmä. HO 4 99. 14.

Yks kulkevain, 42 v., kotoisin Hol-

lolasta.

Jussi jassi jauhokuono,

sikolätin lämmittäjä,

porsaspahnan pöllyttäjä.

3125. Sysmä. HO 4 100. 14.

Yks kulkevain, 42 v., kotoisin Hol-

lolasta .

Jussi pussi punnittiin,

katajan oksall kannettiin,

holmihautaan heitettiin,

mustall mullair peitettiin.

3126. Sysmä. HO 4 124. 14.

Nuoramoinen. Juho Laatunen. 42 v.

(Esim. Jussi tai joi<u muu) pas-

kans' papin laka-

nalle,

pappi pyyhkäs palallaan,

lukkari lappas lusikallaan,

suntia suurella kourallaan,

5 hauankaivaja hatullaan,

kellonsoittaja kepillään.

3127. Hartola. Öfvedlng 233.90.

Kirkkola.

[Lasten ärsytyssanoja toisilleen.]

Jussi julma vuohen surma

i ajo vuohella sotaan.:

i

Sielä vuohi surmattiin,

; keo sarvi keitettiin

! ä sarvet Jussille heitettiin.

3128. [KorplL] HO 12 135. 15.

Jussi pussi puita nussi.

Pisteli pinon rakkoon.

Pino rupes palamaan

Ja Jussi poikkas pakkoon.



Jussi. 631

3129. KorplL HO 12 158. 15.

Jussi jura järvessä

Tervas kanto korvessa.

Mitä siellä tekemässä?

Ruunan raatoo syömässä,

n Vieläkö jäi?

Silmä kuu, perseluu,

Siitä sai Jussi hyvän lusikka-

puun.

Kaija, Kaisa.

3130. Somero. HO 31 78. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Kehtolaulu.

Aa aa Annin-Kaija,

Kuppari-Kirsti

Ja Elssan-Maija.

3131. Jokioin. HO 16 57. 13.

Jänhijoki. Emma Nikula, 50 v.

Tallin lallin Lassin Kaija

Kuppari Kirsti Jämsän Maija

Lovi Liisa Limppu Pirje

Kalakaija. Makkaramaija.

3132. Tammela. HO 31 330. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp

Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Tallin lallin Lassin Kaija,

Kuppari-Kirsti ja

Jämssän-Maija.

Taalin Mikko ja

ö Tuulentohko.

3133. Tammela. HO 31 331. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisilla..

Kehtolaulu.

Tallin lallin

Lassin Kaija

Kiälikerttu ja

Jämssän Maija.

5 Taalin Mikko ja

Tuulentohko.

Siikalan Mikko
Ja Rankan Kaisa,

Satulannuppi

10 Ja tynnyrintappi.

3134. Sääksm. HO 20 29. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

A ä Alli-n^Kaija

Kupparikirsti ja Helssam^,

Majja

Vaksiv_Vappu ja Hottopirjo.

3135. Hattula. HO 24 919. 13.

Koski. Maria Nieminen. 35 v.,

synt. Ihalempsin kylässä. Muis-

tiinp. Hyrvälän kylässä.

Aa aa Akkelin Kaija

Kupparin Kirsti ja Helssan

iVlaija

Sauna Maija ja muarin Tiina

Ja molemmat oli nätit.

3136. Hattula. HO 24 425. 13.

Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Muistiinp. Hauholla.

Aa aa Allin Kaija

Kuppari-Kirsti

Helssa-Maija

Maija erellä makkara suussa

5 Kaija perässä kauha käressä.
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3137. Hattula. HO 24 190. 13.

Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Aa aa Akkerin Kaijaa

Kupparin Kirsti ja Helssan

Maijaa.

3138. Hlinna. HO 24 983. 13.

Maria Tamminen, 64 v. Muistiinp.

Hattulan Marttalassa.

Aa aa Akkerin Kaija

Kupparin Kirsti ja Helssan

Maija.

3139. Renko. HO 24 220. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Aa aa Akkerin Maija

Kupparin Kirsti ja Helskan

Kaija

Liarun Piäte, Laarun Anna

Kihla-Kirsti, Valski-Vappu

5 Herne-Kettu, räätälin Mikko.

3140. Janakk. Vaara 78. 11.

Turenki. Santra Leino, 30 v.

Aa aa allinkaisa

Kupparin Kirsti ja Elsan

Maija.

3141. Loppi. HO 1 193. 14,

Läyliäinen. Marjaana Vaara, 70 v.

Aa aa Allerin Kaisaa,

kupparin Kirstiä ja Helssan

Maijaa,

Lierun Piete,

Lahren Anna,

ö kihlakirstu ja

valski vappu,

hernekettu,

kraatalin Mikko.

3142. Loppi. HO 1 61. 14.

Vojakkala. Juho Stenholm-Herne-

mäki, 80 V.

Aa aa Allin Kaijaa,

sano kuppari Kirstiä

ja Elssan Maijaa.

3143. Haasj. Mikkola E. 92. 11.

Aa, aa Allin-Kaija,

kuppari mummu ja Helssa-

Maija,

Lierun-Piet' ja Laaten-Anna,

Kihnu-Kirski, valski-Vappu,

5 räätälin Mikko ja herne kettu.

Lammi. Ks. nr. 1768.

3144. Pälkäne. HO 9 8. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Hauholla.

Heijaa, kaijaa,

Kuppari-Kirsti ja Helss^n-

Maijaa.

3145. Hauho. Leander 110. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Aa aa Akkerin Kaijaa,

kupparin Kirsti ja Helssan

Maijaa.

3146. Hauho. HO 24 464. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Aa aa Allin Kaija

Kuppari-Kirsti ja Helssa-

Maija.

Pälkäne. Ks. nr. 1782.
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3147. Luopioin. HO 22 15. 13.

Taava Nurminen, Jso-Taava", n.

70 V.

Aa aa Akkerin Kaija

Kupparin Kirsti ja Helssan

Maija.

3148. Luopioin. Vallenius 149.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala. 66-v leski.

Aa aa allin Kaija

Kuppari Kirsti ja heissä Maija

Liarun Liisa

Ja laarun Anna

ö Ja piäni sipakka vappu.

3149. Hoilola. HO 1 891. 14.

Kirkonkylä. Hilma Olander, 28 v.

Aa aa Akkelin Maija,

Herttan Tiina

ja kupparin Kaisa.

Holiola. Ks. nr. 1798.

3150. Orimatt. Salminen T. 5. 04.

M Salminen

Heijaa, heijaa Heikin Kai-

saa

Ja tot vanhaa Vaakerin Lie-

naa.

Kalle.

3151. Somero. HO 31 84. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Kallea haukattiin:

Kalle kili kolloo,

Piäri pitkin holloo.

Paskansi papin

Parhaaseen porokelloon.

,-, Pappi käski korjaamaan,

Ja Kalle rupes porraamaan.

3152. Tammela. HO 31 272. 13.

Porras. Väinö Hellsten, 14 v.

Kalle haukuttiin

:

Kalle killi kolloo,

Piäri kiven holloon,

Paskansi papin lakanaan,

Pappi rupes torruun,

ö Pappi käski ruakkoomaan,

Kalle paukahti porraamaan.

3153. Humppila. HO 31 428. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V. Kuullut pikkutyttönä.

Kalle haukuttiin

:

Kalle killi kolloo,

Piäri pitkin puUoo.

Pullo repes ja Kalle häpes.

3154. LoppL HO 1 132. 14.

Räyskälä Kalle Rantanen, 18 v.

Kalle nalle nahkak - -
,

maksa pois se ruunun tulli,

jollet maksa sovinnolla,

ronkin persettäs korennolla.

3155. Loppi. HO 1 135. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Kalle nalle nalkutettu,

Ruattin maalle remputettu.

Venäläisen vellikuppi,

Suamen saappaan kärkinuppi.

Kerttu ks. nr. 3133.

Kirsti ks. Kaija.
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Kustaa.

3156. Hauho. HO 24 568. 13.

Lehlesmäki. Leena Henriksson,

itsellisen vaimo, 76 v.

Kustaa makas Turun tun-

kiolla

Sika suuta, koirra kättä

Paha penikka perseluuta

(Lapselle laulettiin).

Leena. Ks. nr. 3150.

Liisa. Ks. nr. 3131.

Maija. (Ks. myös Kaija.)

3157. Tammela. HO 31 186. 13.

Hykkilä. Tiina Heikkilä. 92 v.

Maijaa haukuttiin:

Maija maali

Kylmäkaali, porohuuli

Pohjatuuli,

Sikolätin lämmittäjä,

ö Lehmänpaskan leipoja.

3158. Tammela. HO 31 608. 13.

Hykkilä. Justina Heikkilä, 92 v.

Maijaa haukuttiin

:

Maija meni Maskuun,

Pisti paskan taskuus.

Nukku Turruun tunkiolle.

Sika suuta, koira kättä,

ö Penikaiset persev_viärtä.

3159. Tammela. Aaltonen 241.

13.
Kaukola.

Maija meni Maskuun,

meni Vihdin pappilaan,

varasti sieltä kattilan.

3160. Tammela. HO 31 300. 13.

Letku. Amanda Silander, 60 v.

Maijaa haukuttiin:

Maija meni Maskuun,

Pisti paskan taskuus.

Nukku Turruun tunkiolle.

Sika suuta, koira kättä,

5 Penikkainen perseen nuali.

3161. Humppila. HO 31 429. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V. Kuullut pikkutyttönä.

Maijaa haukuttiin

:

Maija meni Maskuun,

Pisti paskan taskuus.

Nukku Turruun tunkiolle.

Sika suuta, koira kättä,

5 Penikat persevviärtä.

Manta.

3162. Hattula. HO 24 934. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35v.,synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Manta, Manta matakaali

Porohuuli, pohjatuuli.

3163. Vanaja. HO 24 1013. 13.

Äikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Manta maukku, Suamen
saukku

Kerjäläisen kenkänkaukku.
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Matti.

3164. Somero. HO 31 83. 13.

Ollila. Kustaa Lehtinen, 33 v.

Mattia haukuttiin:

Matti meni Maskuu(n),

Pisti paskaa taskuun.

Nukku Turun tunkkiol.

Sika anto suuta,

5 Koira kättä,

Penikat perseen nuali.

3165. Tammela. HO 31 419. 13.

Forssa. Antti Matala, 60 v.

Mattia haukuttiin

:

Matti maali,

Kylmä kaali,

Porohuuli,

Porsaantuuli,

ö Sikolätin lämmittäjä.

Lammaskarsinan pesijä.

3166. Tammela. HO 31 245. 13.

Haudanko rva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Mattia haukuttiin

:

Matti maali,

Kuivakaali,

Porohuuli,

Pohjatuuli,

5 Sikolätin lämmittäjä

Lammaskarsinan pesijä.

3167. Tammela. HO 31 227. 13.

Hykkilä. Kustaa Vahtera. 31 v.

Mattia haukuttiin:

Matti maali,

Kylmä kaali,

Porohuuli,

Pohjatuuli.

3168. Tammela. Aaltonen 205.

13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala.

50 V.

Matti maali, kylmäkaali,

porohuuli, pohjatuuli,

sikolätin lämmittäjä,

lammaskarsinan pesijä.

3169. Tammela. Aaltonen 206.

13.

Kaukola. lorpanemäntä Hakala,

50 V.

Matti Meteli

likkoja veteli.

F^orssan torilla

sontakorilla.

3170. Tammela. Aaltonen 212.

13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Matti meni kerran naimaan,

ei suukaan tyhmällä tavalla.

Ei ollut niinkuu monella

muulla tähän ai-

kaan.

Oli laina takki, laina lakki,

5 laina kintaat kälesä,

laina kihlat kintahiisa.

Tosinpa se totinen on,

kuin ompi poika ruoja,

irvihammas, avosuu,

10 musta silmä, pörröpää,

pitkä kynsi, nokka voitto,

piippu kynä hampahiisa,

ennenkun hän mittaas täyt-

tää,

vaikkei koskaan miestä tulis.
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3171. Tammela. HO 31 383. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Mattia haukuttiin

:

Matti maali, kylmäkaali,

Porohuuli, pohjatuuli,

Sikolätin lämmittäjä,

Lammaskarsinan pesijä.

3172. Tammela. HO 31 205. 13.

Susikkaan kylä. Karolina Sarin,

74 V.

Mattia haukuttiin

:

Matti maali, kylmäkaali,

Porohuuli porsaantuuli.

Sikolätin lämmittäjä.

Lammaskarsinan penkin pe-

sijä.

3173. Humppila. HO 31 447. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V. Kuullut pikkutyttönä.

Mattia haukuttiin

:

Matti maali,

Kylmäkaali,

Porohuuli,

Porsaantuuli.

3174. Sääksm. HO 24 826, 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Matti katti karvakontti.

3175. Sääksm. HO 24 1031. 13.

Rirvala. Serafia Led, 71 v.

Matti maali kylmäkaali

Porohuuli, pohjatuuli.

3176. Sääksm. HO 24 1032. 13.

Rirvala. Maria Vilen, 48 v.

Matti meteli, velliä veteli

Viirenkymmenen kauhan kans.

3177. fHattula.] luomania 63.

11.

Matti katti karvajalka

ampus hiiren aitan alta

söi puolet

jätti suolet

5 pisti käpälät taskuun.

3178. [Hattula.] Tuomarila 77.

11.

Kati-Matti Maijan petti

petti vallan

Hukan' lupas ostaa

palkan- silkin

5 eikä ostanutkaan.

3179. Hattula. HO 24 953. 13.

Sattula. Eeva Säteri, »Säterin

Eeva", 72 v., synt. Tyrvännön

Suontaustan kylässä.

Matti katti karvajalka.

3180. Hattula. HO 24 347. 13.

Sikala, metsäk. Vihtori Salo, 40 v.

Matti katti karvalakki

Kaitse isäsi kanoja

Hoira äites porsahia

Pirä huali lampahista

., Ole sikojen sihteeri

Kanojen katteini

Ja porsasten pormestari.

3181. Hattula. HO 24 349. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino, 20 v.

Matti meteli meitä veteli

Pikkusella kelkkasella

3178. 1 Voi lukea myös: Hukon. — '-' Voi lukea myös: polkan.
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Veti suuren mäen päälle

Laski siältä järven jäälle.

3182. Renko. HO 24 236. 13.

Leskijärvi. Emma Lahdenperä, 60 v.

Muistiinp. Hattulassa.

Matti maali kylmäkaali

Porohuuli pohjatuuli.

3183. KoskL HO 1 696. 14.

Huijata. Edla Koskinen, 65 v.

Matti makaa ja maa kas-

vaa,

Matin nahka aina maksaa.

3184. Hauho. HO 24 659. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Matti katti karvajalka

Puupää, pikarisilmä

Rekiroukku, renkasperse

Teki tikan tiineeks

ö Varpusen varattomaks

Mustan linnun munattomaks.

3185. Hauho. HO 24 891. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijöella.

Matti katti kaljatappi

Siansappi saparonuppi

Rekiroukku, renkasperse

Söi ripaa ^ söi rapaa.

3186. Hauho. HO 24 418. 13.

Ilmolla. Kustaava Humppo. 68 v.

Matti katti karvalakki

Puupää pikarisilmä.

3187. Hauho. HO 24 467. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Matti katti karvajalka

Puupää pikarisilmä

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

.-, Piänen linnun pesättömäks.

3188. Luopioin. HO 22 106. 13.

Matti katti karvajalka,

Ampus' hiiren aitan alta,

Meni kotaan, pieri pataan,

Ampus sutta suolenpäähän,

5 Perkelettä perseluuhun.

3189. Luopioin. HO 22 107. 13.

Toisinto:

Matti katti karvajalka

Ampus' hiiren aitan alta,

Söi sen sisälleen,

Antoi lopun isälleen.

3190. Iitti. Puttila 84. 86-87.

Anttila. Anna Sammalkorpi, talon

vanha emäntä, 64 v. Muistiinp.

Saarasten kylässä.

„Matti meni matkaan

Pani voita sukkaan.

Voi suli sulamistaan.

Matti lipo lipomistaan".

3191. Korpi l. HO 12 157. 15.

Matti melko mulkosilmä,

Teki tielle pyy'yksen,

Josta sai satasarvisen jänik-

sen

Jota keitti kesäkau'en

r> Talvikau'en kalkutteli.

Pphui! antoi palan papille,

Kielen kellonsoittajalle.

3185. ^ ripa = „kala se kai o, ryssäks kumminki." Kert. sei.
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Suntiolle suolet ja paskat

Jotka olikin aika rasvat.

10 Olipa muUa rakki rau'ankar-

vainen

Jolla oli hampaat kun kota-

halot

Kuono kuutta kirvesvartta

Korvat kahta korttelia.

Jolla mä lähdin peijakkaita

ajamaan,

1-, Tuolle puolen tunturivuo-

ren,

Jost' ei kuulu karjan kello,

Eikä vaella hevosen varsa.

Mikkeli.

3192. Jokioin. Rekola 74. 04.

Amalia Sundholm, 55 v.

Lasten loru.

Mikkeli, kokkeli

meni onkelle^

Sai kaks' kalaa

söi nekin salaa.

5 Kiälsi kissan puhumasta,

kissa puhui emännälle.

Emäntä isännälle.

Isäntä pojalle.

Poika tytölle.

10 Tyttö piialle.

Piika paimenelle.

Paimen Mikkelille.

Mikkeli kissaa torumaan.

Kissa poukkos puuhun

lä Sylki Mikkeli kokkelin suu-

hun.

Mikko.

3193. Someni. Viherv. 723. 10.

Vesan kylä. 13-v. poika.

Kehtolaulu.

Miu mau Mikko kuali;

kissa kellot soitti,

harakka hauran kaivo,

kukko puuron keitti,

-, kana mairon lämmitti.

3194. Tammela. HO 24 113. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski, 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Harakka hauran kaivo

Kissa kellot soitti.

3195. Tammela. HO 31 322. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisilla.

Kehtolaulu.

Aa aa akkanin kuali,

Saisin toisen, mutten huali.

Harakka haulan kaivo,

Vares maahan laulo,

ö Kissa kellot soitti.

Kukko puuron keitti.

Kana kastin lämmitti.

Pikkulintu lusikat pesi.

3196. Tammela. Aaltonen 193. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Miu mau Mikko kuoli,

kissa kellot soitti,

harakka hauran teki,

vares maahan laulo.

3192 1 Kirjotettu ensin: ongelle, korjaus päällä.
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1 ammela. Ks. rir. 3132-3.

3197. Sääksm. HO 24 838. 13.

Rirvala. Eruka Haiiiianmäki, „Hau-
ran Hriika", 85 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

.-, Kukko puuron keitti

Kana kastin lämmitti.

3198. Sääksm. HO 20 31. 13.

Rirvala. Leitin Manta (Amanda
Led), 81 V.

Miu mau Mikko kuali

harakka hauraii_kaivajaks

kissa kellojeii soittajaks

varis virrel^laulajaks.

3199. Sääksm. HO 24 1033. 13.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Miu mau Mikko kuali

Harakka hauran kaivajaks

Kissa kellon soittajaks

Varis virren laulajaks

3200. Kalvolla. HO 24 1099. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissat kellot soitti

Harakat haurat kaivo

Varikset maahan laulo.

3201. Tyrvänfb. HO 24 748. 13.

Anomaa. Izriika Ihamäki. 54 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissan kellot soitettiin

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

:> Kukko puuron keitti

Kana riaskan lämmitti

Pikkulinnut lusikat pesi

Varis kauhan kaappi.

3202. Tyrväntö. HO 24 135. 13.

Kirkonkylä. Ulla Innala, 74 v.

Aa aa akkan kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo.

3203. Tyrväntö. HO 24 792. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitteli

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

-, Kukko puuron keitti

Kana kastin lämmitti

Pikkulintu lusikat pesi.

3204. Hattula. Salo 447. 14.

Hilja Nieminen, 12 v.

Miu mau Mikko kuoli,

Harakka hauran kaivo,

Varis maahan laulo,

Kana puuron keitti,

:, Kukko siihen suolaa heitti,

Pikkulintu lusikat pesi,

Västäräkki se muuton hääri.

3205. Hattula. Salo 476. 14.

lilsa Rantanen, 11 v.

Aa aa akka kuoli,

Harakka hauran kaivo,

Pienet linnut lusikat pesi.

3206. Hattula. Salo 530. 14.

Jenny Palmu, 10 v.

Miu mau Mikko kuoli,
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Harakat hauran kaivo,

Pikkulinnut lusikat pesi.

3207. Hattula. Salo 572.

Elias Enkvist, 13 v.

Piu pau Mikko kuoli,

Harakka hauran kaivo.

Varis virren laulo,

Kissa kellot soitti,

5 Pikkulintu lusikat pesi,

Kukko puuron keitti.

Kana mairon lämmitti.

3208. Hattula. Salo 596.

Oskari Enkvist, 14 v.

Miu mau mirri kuoli,

Harakka hauran kaivo,

Varis virren laulo.

Pääskynen puuron keitti,

-> Tiiren tikka kauhat nuoli.

Pikkulintu lusikat pesi.

J4.

14.

14.3209. Hattula. Salo 625.

Alma Rantanen. 10 v.

Miu mau Musti kuoli,

Saisin toisen, mutten huoli,

Harakka hauran kaivo,

Varis maahan laulo,

.-, Pienet linnut lusikat pesi.

3210. Hattula. Tuomarila 100. 11.

Koski. Martta Timgren.

Miu mau Mikko kuoli

kissa kellon soittajaksi

harakka haudan kaivajaksi

varis maahan laulajaksi

5 varpuset lusikan pesijäksi

kukko puuron keittäjäksi

kanat kastin laittajaksi.

3211. Hattula. HO 24 937. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35v.,synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

5 Kukko puuron keitti

Kana kastin lämmitti

Pikkulinnut lusikat pesi.

3212. Hattula. HO 24 303. 13.

Kylmälahti. Eliina Heino, 13 v.,

synt. Takavehmaalla.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo.

3213. Hattula. HO 24 874. 13.

Mervi. Ahtila. Eriika Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Varis vasta maahan laulo.

3214. Hattula. HO 24 215. 13.

Puolivälissä metsäk. Vilhelmi Aho-

la, 67 V.

Miu mau Mikko kuali

Kissat kellot soitti.

3215. Hattula. HQ 24 56. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Loru.

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

Kukko puuron keitti
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:> Kana kastin lämmitti

Västäräkki lusikat pesi.

3216. Hattula. HO 24 74. 13.
Miero/n. HenriUza Hyrstetti, itsel-

lisvaimo, 71 v.

Pium paum Mikko kuali

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

Pikkulintu lusikat pesi

3217. Hattula. HO 24 722. 13.

Nihatiiila. Riika Leander. 76 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Kissa maahan laulo.

3218. Hattula. HO 24 424. 13.
Rahkoila. Heleena Sipilä, 70 v.

Mnistiinp. Hauholla.

Aa aa akka kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Korppi maahan laulo.

3219. Hattula. HO 24 981. 13.
Rahkoila. Josefiina Tuominen, 56 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Ja harakka maahan laulo.

3220. Hattula. HO 24 954. 13.
Sattula. Eeva Säteri, ..Säterin

Eeva", 72 v., syni. Tyrvännön
Suontaustan kylässä.

Miu mau Mikko kuali

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo.

41

' 3221. Hattula. HO 24 353. 13.
Sikala, nietsäk. Selma Heino, 20 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti.

3222. Hattula. HO 24 177. 13.
Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soittaa

Harakka hauran kaivaa

Varis maahan laulaa.

3223. Hattula. HO 24 199. 13.
Takajärvi. Karoliina Mikkola, 57 v.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Miu mau Mikko kuali

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo

Kissa kellot soitti

I

.-. Pukki puuron keitti

I

Varpunen lusikat pesi

Kana kriaskan lämmitti.

3224. Hattula. HO 24 334. 13.

Takajärvi. Eriika Seppälä, 50 v.

Muistiinp. Rengon Lietsassa.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Ja varikset maahan laulo.

Renko. Ks. nr. 3084 ja 3139.

3225. Hlinria. HO 24 985. 13.

Maria Tamminen, 64 v. Muistiinp.

Hattulan Hurttalassa.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo.
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3226. Hlinnan msr. HO 24 86,

13.

Liihtiala. Serafia Eriksson, itseli.

leski, 85 V., synt. Hattulassa.

Miu mau Mikko kuali

Harakka hauran kaivo

Kukko puuron keitti

Kana riaskan lämmitti.

3227. Janakk. HO 24 410. 13.

Hilma Hilpelti. 22 v. Muistiinp.

Tyrvännössä.

Miu mau Mikko kuali

Harakka hauran kaivo

Varis maahan laulo.

3228. Janakk. HO 1 437. 14.

Turenki, Hiisin kartano. Matilda

Eriksson, 75 v.

Miu mau Mikko kuoli,

kissa kellot soitti,

harakka hauran kaivo,

varis maahan laulo,

5 korppi luut luki,

lintu lusikat pesi.

3229. Loppi. HO 1 11. 14.

Vojakkala. Heta Aaltonen, 60 v.

Miu mau Mikko kuali,

harakka hauran kaivakoon,

kissa kellot soittakoon,

kukko puuron keittäköön,

kana kastin laittakoon.

3230. Loppi. HO 1 22. 14.

Vojakkala. Amalia Siukola, 65 v.

Miu mau Mikko kuali,

varis virren laulo,

harakka hauran kaivo.

Loppi. Ks. nr. 3141.

Hausj. Ks. nr. 3143.

3231. Lammi. HO 1 636. 14.

Kirkonkylä. Kustaava Kaivola, 63 v.

Miu mau Mikko kuoli,

harakka maahan kaivoi,

kissa kellot soitti,

varis maahan lauloi.

3232. Tinilos. HO 1 566. 14.

Syrjäntaka. Iita Kosketin, 44 v.

Miu mau Mikko kuoli,

kissa kellot soitti,

harakka hauran kaivoi,

varis maahan lauloi.

3233. Tuulos. HO 1 583. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Miu mau Mikko kuoli,

harakka hauran kaivo,

varis maahan laulo,

kissa kellot soitti,

5 kukko puuron keitti,

kana riaskan lämmitti,

katti lusikat pesi.

3234. Pälkäne. HO 9 15. 14.

Epaala. Miina Helin, synt. 1850.

Kuullut lapsena. Muistiinp. Hau-

holla.

Miu, mau Mikko kuoli.

Kissat, koirat kellot soitti.

Harakka haulan kaivo.

Varis maahan laulo,

:> Tikka puuron keitti.

Hanhi sekaan jauhot heitti.
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3235. Hauho. HO 29 1. 13.

Miina Lehton(?n. syiit. IHöl Lam-

min Kaitalan kylän Appolassa.

Kuullut äidiltään Heva Kaisalta.

Kukko se puuron keittää

kana rieskan lämmittää

Harakka lusikat pesee.

3236. Hauho. HO 24 680. 13.

Eteläinen. Maria Mattson, 75 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka haulan kaivo

Varis maahan laulo

ö Pikkulintu lusikat pesi

Kukko puuron keitti

Kana kastin lämmitti.

3237. Hauho. HO 24 896. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Muistiinp. Hattulan Kivijoella.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka haulan kaivo

Varis maahan laulo.

3238. Hauho. HO 24 419. 13.

Ilmoila. Kustaava Humppo, 68 v.

Miu mau Mikko kuali

Harakka haulan kaivo

Varis maahan laulo.

3239. Hauho. HO 24 491. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soittaa

Harakka haulan kaivaa

Varis maahan laulaa

5 Kukko puuron keittää

Kana riaskan lämmittää.

3240. Hauho. HO 24 611. 13.

Porras. ReetriiUa Suttinen, 60 v.

Min mau Mikko kuali

Kissat, koirrat kellot soitti

Harakka haulan kaivo

Varis maahan laulo.

.-, Pikkulintu lusikat lukee

Västäräkki voin sulaa.

3241. Hauho. HO 24 639. 13.

Tuittula. Selma Siren. 78 v.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka haulan kaivo.

3242. Pälkäne. Leander 91. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Miu mau Mikko kuoli,

kissa kellot soitti,

harakka haulan kaivo,

varis hautaan laulo.

3243. Luopioin. HO 22 111. 13.

laava Nurminen, Jso-Jaava" , n.

70 V.

Miu mau Mikko kuoli,

Kissa kellot soitti,

Harakka haulan kaivo.

Varis maahan laulo,

5 Lehmäni tapon' peijahaisiin.

Saunani poltin palvajaisiin.

Miksi Piksi.

3244. Renko. Talllrnäkl 33. 03.

Kuullut useammilta henkilöiltä.

Miksi, Piksi pipanaa,

hyppäs pitkin Venäjää.
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Tukko suussa,

matto päässä,

koiran kullit kukkarossa.

Oskari.

3245. Somero. HO 31 160, 13.

Ollila. Uuno Älli, Uv.
Oskaria haukuttiin

:

Oskari naskali,

Syä mun paskani.

Otto.

3246. [Hattula.] Tuomarila 58.

11.

Otto potto poroliini

otti pallon ilmasta kiinni

vei sen pallon linnaan

sai siitä hyvän hinnan.

5 Osti sillä olkisen hevoisen,

ajeli pitkin torin kulmaa

mutta se oli hyvin julmaa.

3247. Loppi. HO 1 131. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Otto potto poroliini,

otti piarun ilmast kiinni,

keri sen kovaan kerään,

heitti sen laitumen perään.

5 Meni ja otti sen siält.

3248. Loppi. HO 1 34. 14.

VOjakkala. Otto Kallela, Uv.
Rotto potto poroliini

otti piarun ilmast kiinni,

vei sen linnaan,

sai hyvän hinnan.

.5 osti siältä orhin,

ajeli pitkin toria

pers sano lorin lorin.

3249. Hausj. HO 1 371. 14.

Selänoja. Manasse Nokkala, 66 v.

Otto potto poroliini

otti piarun ilmast kiinni,

vei sen Turun linnaan,

sai hyvän hinnan,

Pekka.

3250. Asikk. HO 1 759. 14.

Paakkola. Saima Savola, 14 v.

Pekka Pietarin poika

varasti vangilta voita.

Meni Saksan saunaan,

pisti housuja naulaan,

:, pukki puri huuleen.

Piete ks. nr. 3139, 3141 ja 3143.

Pirje ks. nr. 3131 ja 3134.

Risteli.

3251. Tammela. HO 31 381. 13.

Ojasten kylä. Kaisa Linka, 77 v.

Kehtolaulu.

Tou tou Toikkolan Risteli

(risteli)

Piikoja pisteli

Turruun takana,

Santapakalla,

5 Pahalla säärellä,

Säkinpäällä.
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Samuli.

3252. Somero. HO 31 131. 13.

Kitltela. V. Lukumies. 55 v.

Samuli soitti sarvee,

Likat pitkin parvee,

Parvi rupes palamaan,

Samuli likkoi halaamaan.

3253. Tammela. HO 31 248. 13.

Haiidankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kulillut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla .

Samuli soitti sarvee,

Ajo likat parveen.

Parvi rupes palamaan,

Ja Samuli likkoja halaamaan.

3254. Loppi. HO 1 94. 14.

Räyskälä. Miina Sundström, 60 v.

Samuh soitti sarvee

ja ajo likat parveen,

ja parvi se rupesi palamaan

ja Samuli likkoja halaamaan.

3255. Loppi. HO 1 152. 14.

Teväntö. Alitalossa. Kertoja 40-v.

nainen.

Kuts kukko kylpömään,

kana vettä kantamaan,

Samuli soitti sarvee,

likat hyppäs parveen,

ö sauna rupes palamaan,

Samuli likkoja halaamaan.

Satu.

3256. Asikk. HO 1 848.

Hillilä. Iita Salonen, 39 v.

Satu meni saunaan,

pani kontin naulaan.

14.

Satu läksi saunasta,

otti kontin naulasta.

Taneli.

3257. Somero. HO 31 161. 13.

Ollila. Uuno Älli, 11 v.

Tanelia haukuttiin

:

Tint tant Taneli,

Tanelin pussit paleli.

Taneli hyppäs karsinaan,

Pässinpussia parsimaan.

3258. Tammela. HO 31 213. 13.

Ojasten kylä. Henrika Hammar-
berg, 65 v.

Tanelia haukuttiin

:

Tint tant Taneli,

Tanelin pussit paleli.

Taneli on munapuali.

Eikä siittä likat huali.

3259. Hattula. HO 24 180. 13.

Takajärvi. Antti Heikinpoika, 86 v.

Ait tuit Tanelii

Tanelin munat paleli

Ei ole Taneli tämän moinen

Tanelin paleli muna toinen.

3260. Asikk. HO 1 789. 14.

Viitaila. Rikhard Kiikkila, 60 v.

Timp tamp Taneli,

Tanelin munat paleli.

Taneli hyppäs karsinaan,

Taneli munia parsimaan.

Tiina.

Hattula. Ks. nr. 3135.

Hollola. Ks. nr. 3149.
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Vappu.

Somero, Ks. ni\ 2780 ja 3015.

Tammela. Ks. nr. 3018-19.

3261. Humppila. HO 31 430. 13.

Huhtaan kylä. Maria Mäkinen,

58 V.

Vappua haukuttiin

:

Vippu vappu villahäntä.

Koko kylän kirnumäntä.

Sääksm. Ks. nr. 3134.

Renko. Ks. nr. 3139.

Loppi. Ks. nr. 3141.

Haiisj. Ks. nr. 3143.

Luopioin. Ks. nr. 3148.

Asikk. Ks. nr. 3048.

Orlmatt. Ks. nr. 3049.

Vilppu.

3262. Luopioin. HO 24 442. 13.

Aitoo. Ulla Kallgren, 19 v. Muis-

tiinp. Hauholla.

Vilpuni veitikka

Vajeltaa Vaasaan

Vilustu Vimpelissä

Viikon viru vuatehella

ö Vaivasta väsyksissä,

Varasti verkaa

Vajasta vankkurista.

PAIKANNIMISTÄ.

3263. Sääksm. Rosberg J. E.,

Sääksmäki socken IV 335. s.

(Geografiska Föreningens

Tidskrift 1899).

[Huittutan kylän talot./

Gärdarnas namn fär man ur en gam-

mal ramsa. Pä Karppi slagtades en

hund pä ett kalas och delades pä

följande sätt mellan de olika gär-

darna:

„ Silmät Simolaan (Enok Sep-

pälä)

otsa Ollilaan,

Korvat Karpille,

3263. 1 Väärin, p.o. Raijalle. Toirn.

3 Samoin, p.o. Korkefejlaan. Toim,

Rapa Ruijalle^

.5 Haima Halkiomaan,

Peräsuoli Penttilään,

Käryt Kälkälle,

Luut Lukkarlaan,

Kinkku Kiiliälle,

K) Häntä Häkärlään,

Sivu Sinn alaan-,

Selkä Seppälään,

Kourat Koskelaan ^

Aivot Anttilaan,

15 Ikenet Innalaan,

Sapa Saarelaan,

Lemut Lemolaan,

— - Väärin, p.o. Siunataan. Toim.
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Rääppeet Räsälle,

Ytimet Yrjölään,

•20 Posket Pohjaan,

Leuka Leivoselle,

Pienet suolet Pietilään."

3264. Kalvolla. HO 14 26. 14.

Lintumaa.

Heinussa kerran hevonen

kuoli,

Se siellä tasattiin.

Tuli pää Pukaalle,

Etujalaat Eerolaan,

ö Takajalaat Jaakkolaan,

Hännän juuri Jussilaan,

Koko maha Mattilaan,

Suolet tuli Simolaan.

3265. Hattula. Salo 432. 14.

Elli Ahonen, 14 v.

Hei, hei, sano Hentta,

Vie, vie, sano Visala,

Pian, pian, sano Piato,

Kepitä, kepitä, sano Keisari,

ö Nuu, nuu, sano Nuuttila,

Tys, tys, sano Tykki.

(Merven i<ylän taloista sanottu).

3266. Hattula. Salo 433. 14.

Elli Allonen. 14 v.

Ellilässä vanhapiika,

Santilla kans.

Ja Rajalassa tytär on naitava.

(Pekolan kylästä)

3267. Koski. HO 1 714. 14.

Kirkonkylä. Eräs n. 80-v. ukko.

Lintu lensi Leijalaan,

tahto mennä Tarsalaan,

siivet sattui Sipille,

nokka-nösö Nuuttilaan,

:, häntä-töppö Häppylie,

rapa (?) Rauko-

laan,

perstorvi Peltolaan,

Muntsiltaa ei se muistanuk-

kaan,

Hatulla ei havannut.

3268. Tuulos. HO 23 13. 14.

Pilaruno

Tuuloksen pitäjän Pohjoisten kylän

taloista

:

Lintu lensi Leijalaan

Tahto mennä Tarsalaan,

noukka putos Nuuttilaan

siivet sattu Sipilään

ö häntätyppö Häppölään

peräsuolet Peltolaan

lapinsuolet Lampolaan

rapa raukes Raukolaan.

3269. Tuulos. HO 1 585. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Lintu lensi Leijalaan,

tahto mennä Tarsalaan,

siivet sattu Sipilään,

häntätöppö Häppölään,

.-, persesuoli Peltolaan,

rapa putos Raukolaan,

Hatulis ei havattu,

Pissussa ei pissahlettu,

Muntsilassa ei muistettu

10 koko linnun lentoo.

(Nimet tarkottavat Tuuloksen ta-

loja)

3270. Pälkäne. HO 2 15,

Onkkaala.

13,
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Lasta ruikuttaessa:

Huis sika Huutilaan,

jätä kassis Kaukolaan,

me itte Monikkalaan.

3271. Joiisa. Lilius 110. 88.

Kun jou'ut Jousaan,

Käy Kämppilässä,

Tullen, männen Mämmilässä,

Hutkau Huttulaan,

5 Pistäy Pitkälään,

Peräänny Perttulaan,

Kiroa Kirkonmiehellä.

3272. Jousa. HO 4 181. 14.

Kirkonkylä. Antti Kokko, 69 v.

Kävin ensin Kämppilässä,

pistäysin Pitkälässä,

pyöräilin Huttulassa,

tullen männen Mämmilässä.

Nälän kulku.

3273. Someni. Viherv. 794 (=
sama 3338). 10.

.lakkula. Adnnilka, 83 v.

Nälkä tuli Närpist,

poikkes Maunun aitan ali.

Maunu näki akkunasi.

Huusi: „tules veljen vellin-

kin,

"

ö tälle tähkäjauhoselle!"

Nälkä tuli sitt. Sano:

„ohhoh veljen vellinkii,

kun on kaaliiki seas."

3274. Somero. HO 31 19. 13.

Kiiltela. Maijastiina Kulmala, 67 v.

Ks. nr. 2647.

Nälkä tuli Närpistä,

Kysy tiätä Tilkasiin.

Meni Manun aitan alle.

3275. Jokioin. Viherv. 410 (-^

sama 3702). 09.

Rehtijärvi. Antti Vihervaara, 70 v.

Kuullut n. 70 V. takaperin. Muis-

tiinp. Tammelan Forssassa.

„Nälkä nähtiin tulevan,

tuahkosella soutelevan,

Säkkijärven jäätä myären.

Koppas Korrin portin päälle,

ö katsahti Kassarin pihhaan,

meni Nippiselle, Näppiselle,

piity ja paatu sinne

siks pitkää ikkää."

3276. Tammela. Viherv. 497 (=
sama 3701). 10.

Taisoia. Kalle Nieminen, 34 v.

Kuullut 82-vuotiaalta isältään.

Muistiinp. Jokioisilla.

Nälän kulkeminen.

„Nälkä nähtiin tulevan,

Luarassualta loikottavan,

Suisti Sukulan kylän,

meni halki Haulankorvan,

ö liiten Linikkallaan,

kulisten Kuustoon,

helisten herran linnaan,

meni l.anan karstin karta-

nolle.

Tuli Lanallen ylpiä emäntä,

UI ajoi näljän pois.

Nälkä lähti pitkin Nummi-
tiätä,

järskytteli Järvempäähän,

istu Jaskan pöylän päähän.
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Siälä se on tänäpän ja liua-

incna

15 ja taitaa olla koko ilmoiseii

ikänsä."

SukuUi. llaudankorva, IJnikkala,

Kuusto, Nummi, Järvenpää ovat Tam-

melan kyliä. Lana on talo Kuuston

kylässä; Jaska on talo Järvenpäässä.

3277. Humppila. HO 10 13. 14.

Viktoriina Niin f i/a, synt. 1860.

Nälkä nähtiin tulevan

pitkin Mellolan jokkee

koppas Korrin portin päälle,

katto Kassarin pihhaan.

-, Meni Näppisen pöydän alle

ja Näppiseltä ei nälkä lopu.

3278. Urjala-Piinkalaidiui . Koti-

koski J. V., Häniäl. joulu-

tapoja ja -leikkejä (Helsinki

1912), 13. s.

Oriniemi.

Poutalan Kalle lisää: „Ossaan mi-

näkin Mellolan' nällään kuiluun:

Nälkä souteli tokkosella

Pitkin Mellolan jokkee,

Katto Kassarin- pihhaan,

Kopautti Korrin - portin päälle

., Torkollc- ei tohtinu mennä
Näppiselle- se piity ja paatu

Ettei sitä millään ulos saatu

Istu näppisen pöyrän päähä

Sano: 'tost en sijjaani siirrä

1(1 Enkä paikkaani paranna.'"

3279. Urjala, Kylmäk. ja Akaa.

Kannisto A. Äänneopill. tut-

kimus Urjalan, Kylmäkos-

ken ja Akaan murteesta,

Suomi UI 14 79. 97.

Nälkä matkalla.

(Yleinen.)

Nälkä nähtin tulevan,

tuakkosella soutelevani _
pitkim_Mellola.i_.ioke.

Katto Kassarim^^pihari^

:, koppas Korrim_portim palle,

Uatilassa ujkutteli,

toru Torkov_variTi_kahssa.

Pisätti Näppisem_pöiiläm_

pähäJ^ja sano:

täst^en siJani sirennä

10 ei^kä pajkkani paranna.

Ja sittä sakka on Näppisellä

nälkä ollu.

3280. Kalvolla. HO 14 25. 14.

IJntnmaa.

Nälkä nähtiin tulevan

Tuokkosella soutelevan

Pitkin Mellolan jokee.

Ei tohtinut TorkoUe

5 Ei uskaltanut Uotilaan

Katso Kassarin pihaan

Koputti Korrin portin päälle

Istu Näppisen pöydän pää-

hän

Ja sanoi: „En sijaani si'rrä

1(1 Enkä majaani muuta

Tänne piinnyn ja paarrun."

3278. ' Kylä- Urjalassa. Tekijän huom. - Taloja Mellolassa. Tekijän huom

b
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3281. Akaa. Harvia 1. 06.

Kerääjän äiti, kuullat Akaassa noin

50 vuotta takaperin. Muistiinp.

Lohjalla.

Nälkä.

Nälkä nähtiin tulevan,

Tuokkosella soutelevan,

Pitkin Mellolan^ jokee.

Koppas Korrin- portin päälle,

ä Katto Kassarin- pihaan.

Lähti sitten Näppiselle-,

Eikä sieltä sijaansa siirtänyt

Eikä paikastansa paennut.

3282. Hattula. HO 24 357. 13.

Sikala, metsäk. Selma Heino,

20 V.

Nälkä meni Mellolaan

Pitkin Mellolan jokee

Tuakkosella souteli

Pitkin Mellolan jokee

ö Koppas Korrin portin

päälle

Torkolle ei tohtinu mennä
Näppäs Näppisten pöyrän

päähän.

YLEISNIMISTÄ.
Akka.

3283. Somern. Viherv. 774. 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä, 50 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkanin kuali,

ottasin toisen, mutten huali.

Olen liian nuari,

olen kylän tottomuari.

3284. Somero. HO 31 61. 13.

Kultela. Maijastiina Kulmala, 67 v.,

synt. Perttulassa (ny k. Ypäjällä),

ks. nr. 2647.

Kehtolaulu.

Aijai aijai akkani kuali.

Saisin toisenki

Mutten huali.

Aijai aijai akanakoura,

.-, Ei olev varraa toista tuara.

3285. Somero. HO 31 94. 13.

Ollila. Aina Lehtinen, 30 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkani kuali.

Kunka se kuali?

Kuakkalan koskeen.

Kuka sen näki?

5 Kuakkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

Prunkkalan pappi.

3286. Somero. HO 31 181. 13.

Sylvänä. Loviisa Jaakkola, 65 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkani kuali.

Mihen se kuali?

Kuappalan mäkeen.

Kukas sen näki?

.-, Kuappalan väki.

Kukas sen hautas?

Hallin Matti.

3281. ^ Joki Akaassa. Ker. huoiii. - Taloja Akaassa. Ker. huom.
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Kukas sen veisas?

Veikkolan pappi.

3287. Jokioin. HO 16 45. 13.

Jänhijoki. Hilda Aaltonen.

aa aa akkani kuoli

mihen se kuoli

Kuokkalan koskeen.

Kuka sen näki

.-, Kuokkalan väki.

3288. Jokioin. HO 16 27. 13.

Minkiö. Olga Klemelä, 34 v.

aa, aa akkani kuoli,

Saisin toisen mutten huoli.

3289. Jokioin. HO 31 606. 13.

Rehtijärvi. Antti Vihervaara, 75 v.

Kuullut pikkupoikana. Muistiinp.

Tammelan Forssassa.

Kehtolaulu.

Aa aa akkani kuali.

Kunka se kuali?

Kuakkalan koskeen.

Kuka sen näki?

:, Kuakkalan väki.

Kuka sen hautas?

Meirän äiti.

3290. Jokioin. HO 31 495. 13.

Vaulampi. Iida Nieminen, 47 v.

Muistiinp. Tammelan Linikka-

lassa.

KehtolfauluJ.

Aa aa akkani kuali.

Mihen se kuali?

Kuappalan mäkkeen.

Kuka sen näki?

.-, Kuappalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

Veikkolan pappi.

3291. Tammela. HO 24 106. 13.

Maria Lindberg, itselL, leski. 70 v.,

ks. MT 1 1 734.

Aa aa akkani kuali

Saisin toisen mutfen huali.

3292. Tammela. Viherv. 352. 09.

Forssa. Ida Snellman, 15 v.

Kehtolaulu.

„Aa, aa akkanin kuali,

saisin toisen, mutten huali.

Minkä se kuali?
(o)

Kuakkalan koskeen.

5 Kuka sen näki?
(o)

Kuakkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

10 Kirkon pappi."

Kirjakielessä Kuakkala = Kuokkala.

Ker. sei.

3293. Tammela. Aaltonen 32. 12.

Forssa.
Kehtolaulu.

Aa aa akkani kuoli.

Mihin se kuoli?

Kukkolan kaivoon.

Kuka sen hautas?

5 Hallin Matti.

Kuka sen siunas?

Prunkkalan pappi.

3294. Tammela. HO 31 263. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.
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Kehtolaulu.

Miu mau Mikko kuali,

Kunka se kuali?

Kuakkalan koskeen.

Kukas sen näki?

', Väkkärän väki.

Kukas sen siunas?

Siikan Matti.

Kukas sen hautas?

Hallin pappi.

3295. Tammela. Aaltofien 172. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Aa aa akkani kuoli,

kyllä mä liuomena toisen saan.

3296. Tammela. Aaltonen 184. 13.

Kaukola. Torpanemiintä Hakala,

50 V.

Aa aa akkani kuoli,

Millin se kuoli?

Kuokkalan mäkkeen.

Kuka sen näki?

5 Kuokkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

Runkkalan pappi.

3297. Tammela. Aaltonen 190. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Miu mau Mikko kuoli.

Kuhunka se kuoli?

Kuokkalan koskeen.

Kuka sen näki?

5 Kuokkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

Runkkalan pappi.

3298. Tammela. Aaltonen 223. 13.

Kaukola.

Aa aa akkani kuoli,

ottaisin toisen, mutten huoli.

3299. Tammela. HO 31 312. 13.

Kojo. Sofia Lilja, 43 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkanin kuali.

Mihin se kuali?

Akkalan mäkkeen.

Kuka sen näki?

5 Akkalan väki.

Kuka sen hautas?

Kirkon pappi.

3300. Tammela. Viherv. 486. 10.

Liuikkala. Hilma Nieminen, 30 v.

Muistiinp. Jokioisilla.

Kehtolaulu.

„Aa aa akkanin kuali.

Mihin se kuali?

Kuakkalan koskeen.

Kuka sen näki?

5 Kuakkalan väki.

Kuka sen ripitti?

Rippi Iän pappi,

Kuka sen hautas?

Hautalan Matti."

3301. Tammela. HO 3J 217. 13.

Lunkaan kylä. Maija Seppälä, 70 v.

Kehtolfaulu/.

Aa aa akkanin kuali,

Saisin toisen

Mutten huali.



Akka. 653

3302. Tammela. HO 31 498. 13.

Luukaan kylä. Oli^a Uutela, 36 v.

Muistiinp. Linikkalati kylässä.

Kehtolfaiilii/.

Aa aa akkani kuali.

Millin se kuali.

Kuakkalan koskeen.

Kuka sen hautas?

:, Hallin Matti.

Kuka sen veisas?

Runkkalan pappi.

3303. Tammela. HO 31 207. 13.

Ojasten kylä. Henrika Hammar-
berg, 65 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkani kuali,

Turun sillan alle.

En tartte hautaa kaivaa,

Eikä maahan tällätä.

3304. Humppila. HO 10 6. 14.

Mamia Haapala, synt. 1850.

Ai, ai akkani kuoli!

Kuhunka se kuoli?

Kuokkalan koskeen.

Kukas sen näki?

ö Kuokkalan väki.

Kukas sen hautas?

Hallin Matti

Kuka sen siunas?

Prunkkalan pappi.

3305. Humppila. HO 31 560. 13.

Koivisto. Anselm Mantere. 40 v.

Kehtolaulu.

Aa aa akkanin kuali,

Saisin toisen, mutten huali.

3306. Sääksm. HO 20 28. 13.

Rirvala. Leilin Manta (Amanda
Led). Hl V.

A ä akkar^^kuali

saisin toiseni _mutten huali.

3307. Sääksm. HO 24 1018. 31.

Rirvala. Serafia Led, 74 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen huali.

3308. Kalvolla. HO 24 1093. 13.

Iittala. Josefiina Stenbom, 57 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutten huali.

3309. Kalvolla. HO 14 11. 14.

Lintumaa.

Aa akkan kuoli

Saisin toisen, mutten huoli.

3310. Tyrväntö. HO 24 732. 13.

Anomaa. Alpreeti Ihamäki, 54 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen huali.

3311. Tyrväntö. HO 24 762. 13.

Anomaa. Eriika Ihamäki, 54 v.

Aa aa akkan kuali

Minkä se kuali

Kuakkalan koskeen

Kuka sen näki

5 Kuakkalan väki.

3312. Tyrväntö. HO 24 383. 13.

Kirkonkylä. Majakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., synt.

Sääksmäen Rilvalassa. Muutta-

nut 19-v. Tvrväntöön.
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Aa aa akkan kuali

Saisin toisen mutten liuali.

3313. Tyrväntö. HO 24 395. 13.

Kirkonkylä. .,Rajakorven Henna"

(Henna Andersson), 80 v., syni.

Sääksmäen Rilvalassa. Mnntia-

nui 19-v. Tyrväntöön.

Miu mau Mikko kuali

Saisin toisen mutten liuali.

3314. Tyrväntö. HO 24 767. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Aa aa akkan kuali

Ottasin toisen mutfen huali.

3315. Tyrväntö. HO 24 805. 13.

Uskiin. Emma Johanson, 65 v.

Aa aa akkan kuali

Mistäs saatas toinen puali.
r

3316. Hattula. Salo 454. 14.

Hilma Laakso, 12 v.

Aa aa akkani kuoli,

Se kuoli Kuoppalan koskeen.

Kuka sen näki?

Alitalon väki?

3317. Hattula. Salo 513. 14.

Saimi Lagstedt, Uv.
Aa aa akkani kuoli,

Saisin toisen mutten huoli.

3318. Hattula. Salo 542.

Ida Enkvist, 10 v.

Aa aa akkani kuoli,

Mistä mä toisen saan?

14.

3319. Hattula. Salo 550. 14.

Kalle Enkvist, 10 v.

Aa aa akkani kuoli.

Saisin toisen, mutten huoli.

3320. Hattula. HO 24 343a. 13.

Lonkan torppa, metsäk. Kalle Lon-

ka, yli 70 v.

Aa aa akkani kuali

Saisin toisen mutten huali.

3321. Hattula. HO 24 860. 13.

Mervi, Ahtila. Eriikn Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Aa aa akkani kuali

Saisin toisen, mutfen huali.

3322. Hattula. HO 24 58. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Vaknvirsi.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla.

Minkä se kuali?

Kukkolan ^ kaivoon.

Kuka sen näki?

ä Kukkolan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen ripitti?

Ripon pappi.

3323. Hattula. HO 24 206. 13.

Pnolivälissä metsäk. Vilhelmi Aho-

la, 67 V.

Aa aa akka kuali

Saisin toisen mutten huali.

3324. Hattula. Tuomarila 98. 11.

Pyhälahti. Alma Eerola.

3322. 1 Talo Sattulan kylässä Hattulassa. Ker. sei.
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Aa aa akkani kuoli

saisin toisen mutten huoli

vanhassakin vastus oli

yhtäkaikki leski tuli.

3325. Hattula. HO 24 189. 13.

lakajärvi. Koroliina Mikko/a, 57 1^.,

synt. Hyrvälän kylässä.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen mutten huali.

3326. Hattula. HO 24 330. 13.

Takajärvi. Hriika Seppälä. 50 v.

Miiistiinp. Rengon Lietsassa.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutten huali.

3327. Hlinna. HO 24 982. 13.

Maria Tamminen, 64 v. Miiistiinp.

Tiattnlan Marttalassa.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen ma
huali.

3328. Vana/a. HO 24 1001. 13.

Aikäälä. Amanda Lindholm, 74 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen huali.

3329. Janakk. HO 24 1052. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Aa aa akkani kuali

Saisin toisen, mut en huali.

3330. Janakk. HO 24 1063. 13.

Virala. Ulla Kovero, 62 v.

Miu mau Mikko kuali

Minkä se kuali

Mikkolan mäkeen

Kuka sen näki

ö Mikkolan väki.

3331. Loppi. HO 1 220. 14.

Läyliäinrn. Miina Lind, ,'i') v.

Aa aa akkani kuoli,

saisin toisen, mutten huoli.

Minkä se kuoli?

Kuokkalan koskeen.

5 Kuka sen näki?

Kuokkalan väki.

Kuka sen hautasi?

Harrin Matti.

Kuka sen siunasi?

Kirkon pappi.II)

3332. Loppi. HO 1 113. 14.

L^äyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Aa aa akkani kuali,

Minkä se kuali?

Kuakkalan koskeen.

Kuka sen näki?

ö Kuakkalan väki.

3333. Loppi. HO 1 122. 14.

Räyskälä. Ida Ilman, 30 v.

Aa aa akkani kuali,

Minkä se kuali?

Kuokkalan koskeen,

Kuka sen näki?

ö Kuokkalan väki.

Kuka sen hautas?

Harrin Matti,

Kuka sen lauloi?

Kirkon pappi.

3334. Loppi. HO I 129. 14.

Räyskälä. Mari Koskinen, 37 v.

Aa aa akkani kuali,

saisin toisen, mutten huali.

Minkä se kuali?

Turun jokeen.

I
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ö Kuka sen näki?

Uudentalon väki.

Pirulla oli punanen perseläpi.

3335. Loppi. HO I 56. 14.

Vojakkala. fJaha Stenholm-Herne-

mäki, 80 v.j

Aa aa akkani kuali,

saisin toisen, mutten huali.

(Aivan yleinen)

3336. Hausj. HO 27 2. 13.

Ridasjärvi. Pe/et Sykäri, synt. 1837.

Aa aa akkani kuoli

Saisin toisen nuitfen huoli.

3337. Hausj. HO I 325. 14.

Vantaa. Juha Vuori, 13 v.

Aa aa akkani kuoli.

Minkä se kuoli?

Sakkalan suohon.

Kukas sen hautas?

D Sakkalan Maija,

Kukas sen siunasi ?

Kivikirkon pappi.

3338. Kärkölä. HO 1 1010. 14.

Kirkonkylä. Erik Ylein, 70 v., synt.

Padasjoella.

Miu mau Mikko kuoli.

Mihkä se kuoli?

Kuoppalan koskeen.

Kuka sen näki? Kuoppalan

väki.

3339. Tiialos. HO 1 600. 14.

Pohjoinen. Riina Marjanen. 45 v.

Muuttanut 15 v. sitten Lammilta.

Aa aa akkani kuoli,

saisin toisen, mutten huoli.

Pirttini poltin, passini tapon,

jolla mä akkani hautaan saa-

ton.

3340. Tuulos. HO 1 572. 14.

Syrjäntaka. Miina Laaksonen, 35 v.

Aa aa akkani kuoli,

saisin toisen, mutten huoli,

saisin Saksan suomalaisen,

saisin ryssän ruottalaisen.

3341. Hauho. Leander 42. 13.

Leena Olenius, 79 v.

Aa aa akka kuoli.

Saisin toisen, mutten huoli.

3342. Hauho. Leander 108. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen. 61 v.

Aa aa akkan kuali,

saisin toisen

mutten huali.

3343. Hauho. HO 29 3. 13.

Miina Lehtonen, synt. 1861 Lam-

min Kaitalan kylän Appolassa.

Knullut äidiltään Eva Kaisalta.

Aa aa akka kuoli,

saisin toisen mutten huoli.

3344. Hauho. HO 24 656. 13.

Eteläinen. Maria Mattson. 75 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen huali

Pirtin poltin, pässin tapon

Jolla ma akkani maahan saa-

ton.

3345. Hauho. HO 24 463. 13.

Lehtelä. Amalia Helenius, 68 v.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutten huali.
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3346. Hauho. HO 24 583. 13.

Porras. Kustaava Niemi, n. öO v.

Aa aa akka kuali

Ottasin toisen, mutfen huali.

3347. Hauho. HO 24 619. 13.

Tilittn la. Selma Siren, 78 v.

Aa aa akkan kuali

Jos ma saisin toisen pualen.

3348. Pälkäne. HO 9 11. 14.

Epaala. Miina Helin, kätilö, synt.

1850. Kuullut lapsena. Muistiinp.

Hauholla.

Aa, aa, akka kuoli.

Naisin toisen vaan en huoli.

3349. Pälkäne. Leander 77. 13.

Mälkilä. Tilda Mäkinen, 41 v.

Muistiinp. Hauholla.

Miu mau Mikko kuoli,

— Mihinkä hän kuoli?

— Kuokkalan koskeen.

— Kuka sen näki?

ö — Kuokkalan väki.

— Kuka sen hantas?

— Hallin Matti.

— Kuka sen saarnas?

— Yliskylän pappi.

3350. Luopioin. HO 22 13. 13.

Yleinen.

Aa aa akkan' kuoli

Saisin toisen, mutten huoli

Ei ole varaa toista tuola

Eikä toista maahan vielä.

3351. Luopioin. HO 22 14. 13.

Ida Sinisalo. Muuttanut Tampe-

reelta.

42

Aa aa akkani kuoli.

Minkä se kuoli?

Kuokkalan kaivoon.

Kuka sen näki?

ö Kuokkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

3352. Luopioin. Vallenius 148.

14.

Aitoo. Jusepiia Rajala. 66-v. leski.

Aa aa akka kuali

Saisin toisen mutfen huali.

3353. Luopioin. Vallenius 160.

15.

Aitoo. Anna Hyöki, talonemäntä.

Aa aa akkan kuali

Ottasin toisen mutfen huali.

3354. Asikk. HO 1 776. 14.

Paakkola. Iida Värränkivi, 27 v.,

kot. Lammilta.

Aa aa akkani kuoli,

toisen saisin, mutten huoli,

pirttini poltin, passini tapon,

jolla mä akkani hautaan saa-

ton.

3355. Nastola. HO 4 144. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Aa aa akkani kuoli,

mihkä se kuoli?

Kuoppalan koskeen.

Kuka sen näki?

^ Kuoppalan väki.

Kuka sen hautas?

Harrin Matti.

Kuka sen laulo?

Kirkon pappi.
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3356. Sysmä. HO 4 122. 14.

Niioramoinen. Juho Laatunen, 42 v.

Aaa aa akkani kuoli,

eik 00 vara maahan viiä,

eikä vara toista kotia tuua.

3357. Längelm. Ekman E. A. 199.

91.

Aa aa akka kuali.

Mi-qkä se kuali?

Okkola n^kaivoon.

Kuka sen hautas?

-, Hallim^pappi.

Kuka sen räiskäs?

Räiskäs-Matti.

Aa aa j. n. e.

3358. Kuorehv. HO 15 51. 13.

Lahdenkylä. Kalle Mäkelä, 43 v.

Kehtolaulu.

Aa, aa akkani kuoli,

Saisin toisem_mutten huoli.

Siir on sääret suorat,

niiiikur^rukim_,puolat.

r, Aa, aa akkani kuoli

Ei ole^^varaa toista tuu^a

Eikä toista maahav^viiä.

3359. Korpil. Kotikoski 11. 08.

Aa, aa, Akkani kuoli,

Ku'nka se kuoli?

Kuokkalan koskeen.

Kuka sen näki?

5 Kuokkalan väki.

Kuka sen hautas?

Hallin Matti.

Kuka sen- veisas?

Veisun Antti.

Isä.

3360. Tammela. HO 31 250. 13.

Haudankorva. Karolina Nyholm,

58 V. Kuullut lapsena Muistiinp.

Jokioisten Vaulammilla.

Isä istuu puusa,

Lampaanlapa suusa.

3361. Humppila. HO 10 10. 14.

Viktoriina Nuutila, synt. 1860.

Issäiti rässäiti,

kissa meni pakariin.

Aja pois aja pois.

En saa, en saa,

r> kuppia nuolee vaan.

3362. Humppila. HO 10 36. 14.

Eeva-Liisa Yli-Nuutila, synt. 1836.

Isä räsä istu täsä.

Pöyrän pääsä lämpymäsä

Pane partas keikkumaan.

3363. Sääksm. HO 20 9. 13.

Koivunporras. Sipi Eerikinpoika,

71 V., ks. MT 1 1 161.

Isä istu pussa

lampaillapa sussa.

3364. Hattula. HO 24 925. 13.

Koski. Maria Nieminen, 35 v., synt.

Ihalempsin kylässä. Muistiinp.

Hyrvälän kylässä.

Isä istu puussa

Lampaan lapa suussa.

3365. Hattula. HO 24 335 b. 13.

Lonkan torppa, metsäk. Kalle Lonka,

yli 70 V.

Isä räsä, istu täsä

Tass' on kasa, pannaan tasan
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Jollet usko, nin tu kattoon

Täältä löyrät viisitoista.

3366. Hattula. HO 24 867. 13.

Mervi, Ahtila. Eriika Ahtila, ta-

lon vanha emäntä, 63 v.

Isä istu puussa

Lampaan lapa suussa

Verinen veitti käressä.

3367. Hattula. HO 24 53. 13.

Mierola. Karoliina Ventola, talon

emäntä, n. 60 v., synt. Vanajassa.

Loru.

Isä istu puussa

Lampaan lapa suussa

Verinen veitti käressä

Meni ja otti nurkasta kou-

kun

5 Löi sillä minua ottaan ottaan.

3368. Hattula. HO 24 714. 13.

Nihattula. Riika Leander. 76 v.

Isä istu puussa

Lampaan iapa suussa.

3369. Vanaja. HO 24 993. 13.

Äikäälä. Otto Nautalammi, 24 v.

Isä istu puussa

Lampaan lapa suussa

Vaari istu maassa

Verinen veitti käressä

ö Leikkaa lihaa lapsilleen

Lapset sitä kilvalla söivät.

3370. Loppi. HO 1 35. 14.

Vojakkala. Maija Pihlajisto, 71 v.

Isä istu puussa,

taikka Takoveräjän suussa,

lampaan lapa suussa,

koirran kontti kainalosa.

3371. Hausj. HO 27 11. 13.

Riäasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Isä istuu puussa

Lampaan käppä suussa

3372. Koski. HO 1 698. 14.

Hiiljala. Eeäla Koskinen, 65 v.

Isä istu puussa,

lampaan käppä suussa.

Minä menin kattomaan,

löi minua ottahaan.

3373. Koski. HO 1 737. 14.

Hyrkkälä. Ulrika Koskinen, 60 v.

Isä istuu puussa

piippukynä suussa;

poika istuu juurella

lampaankäppä huulella.

3374. Koski. HO I 707. 14.

Kirkonkylä. Iida Erikson, 34 v.

Isä istu puussa

lampaan käppä suussa.

Minä menin ottaan,

niin koppas minua kolakou-

kul ottaan.

3375. Tuulos. HO 1 606. 14.

Pohjoinen. Elina Marjanen, 10 v.

Isä istu puussa

pukinlapa suussa.

Minä menin ottaan,

niin löi koukul' ottaan.

3376. Hauho. Leander 51. 13.

Alvettiila. Miina Nurminen, 64 v.

Isä istu puussa,

lampaan lapa suussa.
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3377. Hauho. HO 24 889. 13.

Hyömäki. Amanda Alitalo, 74 v.

Mmstiinp. Hattulan Kivijoella.

Äijä istu puussa

Lampaan lapa suussa

Verinen veitti kourassa

Meinasin ottaa pois

ö Löi koukuir ottaan.

3378. Hauho. HO 24 590. 13.

Porras. Kalle Kannisto, 60 v.

Isä istu puussa

Lampaan lapa suussa

Verinen veitti kälessä

Leikkas lapsille lihaa.

3379. Luopioin. HO 22 27. 13.

Yleinen.

Isä istu' puussa

Takaveräjän suussa,

Lampaanlapa suussa,

Siansorkka sieramessa,

:, Koirankontti kainalossa.

3380. Luopioin. HO 22 28. 13.

Yleinen.

Toisint.

Isä istu puussa

Lampaanlapa suussa,

Minä menin sitä pois ottaan

Koppas koukulla ottaan.

3381. Luopioin. HO 22 103. 13.

Amanda Kurkinen, synt. 1867.

Isä istu' puussa,

Verinen lampaan lapa suussa;

Minä menin sitä kohentaan.

Tuli ottani napille,

5 Minä kantelin papille.

3382. Asikk. HO 30 167. 13.

Kalkkinen. Viktor Brun, 50 v.

Isä istuu puussa

lampaan käppi suussa.

Pyhitetty olkuo pyssy olall', —
tapahtukoon tallukat jalass' —

5 lähestyköön länket kaulass'.

3383. Asikk. HO 1 777. 14.

Paakkola. Iida Värränkivi, 27 v.

kot. Lammilta.

Isä istuu puussa

lampaan käppä suussa,

löi minua ottaan.

Poika istu juurella,

5 hevosen paska huulella.

3384. Asikk. HO 1 819. 14.

Viitaila. Hilda KUkkilä. 16 v.

Isä meitä iltin kiltin,

äiti lämmitti lämpysen pirtin,

keitti kahvin kakkaloita,

anto meille makkaroita.

3385. Hollola. HO 1 904. 14.

Kirkonkylä. Esteri Hast, n. 12 v.

Isä istu puussa

lampaan käppä suussa.

Minä menin ottaan,

löi minua pulikalla ottaan.

3386. Nastola. HO 4 149. 14.

Uusikylä. Anna Lehtinen, 60 v.

Isä istuu puussa

lampaan käppä suussa,

siansuolet sieramissa,

teppo vettä helvetissä.
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3387. Iitti. Hästesko 8. 06.

Muistiinp. Elimäellä.

Isä istuu puussa

lampaan käppä suussa

siankinttu sieramiss.

3388. Kuorehv. HO 15 88. 13.

Isä istu puussa,

Lampaal^lapa suussa.

Minä menin ottaan,

Koppas koukulla ottaan.

Paimen.

3389. Hausj. HO 27 28. 13.

Ridasjärvi. Pelet Sykäri, synt. 1837.

Paimenparka säärysjalka,

täytyi mennä karjaan.

3390. Kärkölä. HO 1 1018. 14.

Kirkonkylä. Erik Ylein, 70 v.

Paimen parka, säärysjalka,

annas palain päivällistä.

3391. Luopioin. HO 22 16. 13.

Taava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V.

Anna paimen päivällistä.

Paimenen voi on voimallista.

Niin en kuttu kurakintuks'

Enkä paskapeukaloksi.

3392. Asikk. HO 22 48. 13.

Kerääjän äiti, synt. 1856.

Paimen parka, säärysjalka.

Annas, paimen, päivälliist!

3393. Asikk. HO 1 841.

Hillilä. Iita. Salonen, 39 v.

14.

Paimen parka säärysjalka,

annas vähän päivällistä,

en hauku kurakintuksi

en paskapeukaloksi.

3394. As ik/z. HO 30 112. 13.

Kalkkinen. Kertoja 60-viiotias.

Paimen parka siärysjalka

täytyy männä karjaa —
parsittua suolavettä

paikattua kaljaa.

5 Isännät ja emännät

ne syövät voita leipää.

3395. Asikk. HO 30 126. 13.

Kalkkinen. Sipi Koskinen, 54 v.

Paimen parka siärys jalka

pannaa aamuU' karjaa —
kuivia leivän palasia —
jatkettua kaljaa.

3396. Asikk. HO I 769. 14.

Paakkola. Karoliina Huovila. 65 v.

Paimen parka, säärysjalka

annas paimen päivällistä,

mie en kuttu sitten

sontakintuks, savikäpäläks.

3397. Hollola. HO 1 952. 14.

Untila. Matilda Först, 56 v.

Paimen parka, säärysjalka,

annas palain päivällistä!

Sitten en kuttu kurakintuks

enkä paskapeukaloks.

3398. Nastola. HO 4 136. 14.

Uusikylä. Ratavartija Elias Kuuri.

72 V.

Paimen parka säärysjalka,

annas lounas' loppua,
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niin en sano sinuu kurakin-

tuks,

enkä paskapeukaloks.

3399. Iitti. Piittila 369. 87.

Paimen parka, säärys-jalka,

Istuu mettän mättähällä,

Soittelee tuohen kakkaralla.

3400. Jaala. HO 4 24. 14.

Maria Koivisto, 58 v.

Paimen parka, säärysjalka

täytyy mennä karjaah,

suolaleipä syötävä

ja jatkettua kaljaa.

3401. Heino/a. Kekkonen 37. 13.

Paimenelle.

Paimen parka säärysjalka

täytyy mennä karjaan.

Paikattua suolavettä

jatkettua kaljaa. —

3402. Heinolan pit. HO 4 49. 14.

Juhan Vorsanter, 74 v.

Paimen parka, sierysjalka

anna ny lounan loppua,

en kuttu sitte kurakintuks,

enkä paskapeukaloks.

3403. Hartola. Öfverling 236. 90.

Kirkkolan kylä.

[Lasten ärsytyssanoja toisilleen.]

Paimen parka säärys jalka

tä[y]tyy käyvä karjaa,

suolaa, leipää syötetään

ja paikattua kaljaa.

3404. Joasa. Lilius 102. 88.

Paimenparka, säärysjalka

Täytyy käydä karjaan.

Monta tuulta tuulettaa.

Monta vettä vierittää.

5 Muut näkee papin parran,

Minä näen kuusen latvan,

Muut kuulee kirkonkellot.

Minä kuulen karjankellot.

3405. Luhanka. Lilius 108. 88.

Paimenparan, säärysjalan

täytyy käydä karjaan,

paikattua suolavettä,

jatkettua kaljaa.

Poika.

3406. Tammela. HO 31 416. 13.

Forssa. Pauli Juhola, 18 v.

Poikia haukuttiin

:

Poika roika rokotiili,

Siappas sian hännästä kiini.

Sika sano: „röh röh."

Poika sano: „pöh pöh."

3407. Tammela. HO 31 417. 13.

Forssa. Sylvi Lauren, 13 v.

Poikaa haukuttiin

:

Poika roika rokotiili,

Siappas sian hännästä kiini,

Vei sen Hämeenlinnaan,

Sai siitä hyvän hinnan.

„Pora".

3408. Tammela. HO 31 406. 13.

Järvenpää. Joose Villberg, 32 v.

„Porapää enkeli

Pilvisä lenteli,
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Hampaat irvisä,

Karvalakki korvisa,

ö Pöksyt polvisa."

Joka «poraksi" jai, niin liaukuttiin

sitä edellä kerrotulla tavalla.

Sulhanen ja morsian.

3409. Luopioin. HO 22 55. 13.

laava Nurminen, „Iso-Taava" , n.

70 V.

Sulhanen ja morsian

Käveli pitkin orsia,

Söi pärekorsia,

Teki kirvesvarsia.

Tyttö.

3410. Tammela. HO 31 418. 13.

Forssa. Sylvi Lauren, 13 v.

Tyttöä haukuttiin:

Likka lokka paatinnokka,

Kerjäläisen kenkännokka.

Kirpun tasaaminen.

341 1. Somero. Pettersson 531. 87.

Häntälä. Gustaava Syrjälä, 40 v.

Jos mä kirpun kiini saisin

koht mä kestin pitäisin

Käskisin kaisun käskisin mai-

sun

kirpun reisiä repimään.

3412. Tammela. Aaltonen 174. 13.

Kaukola. Torpanemäntä Hakala,

50 V.

Jos mä kirpun kiinni saisin,

panisin pattaan kiehumaan.

Käskisin Kaisani, Maijani

niitä kirpun reisiä reuhumaan.

3413. nnmppila. HO 10 12. 14.

Viktoriina Nuutila, synt. 1860.

Jos mä kirpun kiinni saisin,

pistäisin pattaan kiehuun.

Kuttusin Maijan kuttusin. Kai-

jan

kirpun reittä reuvoon.

3414. Sääksm. HO 24 833. 13.

Rirvala. Eriika Haudanmäki, „Hau-

ran Eriika" , 85 v.

Jos minä kirpun kiini saisin

Nin minä sen nytkyttäisin

Sen peukaloisella sormellani.

3415. Tyrväntö. HO 24 780. 13.

Retula. Heikki Salo, 52 v.

Jos minä kirpun kiini saisin

Nin minä sitä nin kiljuttaisin.

3416. Loppi. HO 1 137. 14.

Räyskälä. Kalle Rantanen, 18 v.

Jos minä kirpun kiinni sai-

sin,

ai, ai kun sitä kiljuttaisin,

antasin luut lukkarille,

pään pitäisin itse.

3417. Hauho. Leander 52. 13.

Alvettnla. Miina Nurminen, 64 v.

Jos minä kirpun kiinni sai-

sin,

niin minä sitä niin kiljuttai-

sin.

3418. Hauho. Leander 118. 13.

Hyömäki. Emäntä Hinkkanen, 61 v.

Jos mä kirpun kiinni saisin

niin mä pitäisin kelpo kestin:
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pään antaisin papille,

leukaluut lukkarille,

.-, koivet koulumestarille.

3419. Asikk. HO 30 69. 13.

Kalkkinen. A. Rintala. 35 v.

Jos minä kirpun kiinni saisin

pitäisin minä kelpo kestit:

pään minä antaisin papille;

leukaluut lukkarille;

5 koivet koulumestarille;

hampaat haulankaivajalle;

nimismiehelle nikuset,

maksa maanmittarille

ja häntä henkiherralle,

H) keuhkot keisarille.

3420. Jaala. HO 4 23. 14.

Maria Koivisto, 58 v.

Jos mie kirpun kiinni saisin

tekisin herkun sirkullein.

3421. Heinola. Kekkonen 21 . 13.

Jos mä kirpun kiini saisin,

lihat söisin, maksat moisin,

veret pellolle viskaisin. —
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Karjan laitumelle laskeminen.

3422. Somero. Pettersson 360. 86.

Eläinten laitumelle paneminen.

Kun eläimet ensikerran keväällä

ulos laitumelle lasketaan niin niillä

on eri päivät jotka eläimet on karja

piiallensa lausunut nim.

„Älä laske lauvantaina

Susi syö sunnuntaina

Mato pistää maanantaina.
Tämän mukaan on siis parhaim-

mat elukoiden ulos paneminen Tiis-

taina Keskiviikkona ja Torstaina ja

Perjantaina. Myöskin on tapana eläi-

miä ensi kerran ulos pannessa ter-

vata niiden nokat.

Lampaan rukous.

3423. Somern. Viherv. 1080. 10.

Keltiäinen. Miina Heikkilä, 50 v.

Susi sano:

„älä keritte keskiviikkona,

älä pese perjantaina,

älä laske lauvantaina,

taikka mä vian kaikki sun

lampaas."

3424. Somern. Viherv. 1108. 10.

Oinasjärvi. Oskari Palmunen, 45 v.

Lammas sano:

„älä keritte keskiviikkon,

älä pes perjantaan,

älä laske lauvantain."

Ei tehrä niin.

3425. Somero. Pettersson 32. 86.

Lammasten keritsyaika

Lammas on ennen sanonut keritsi-

jälleen,

Mun villain, keritse Keski-

viikkona

ja pese perjantaina.

3426. Somero. Pettersson 33. 86.

Näin myös on lammas ennen sanonut

Älä vie mun tyynyytäin

Älä vie mun kruunuutain.

3427. Somero. Pettersson 361. 86.

Lampaan keritsemisaika.

Lampaan sanotaan ennen lausuneen

maailmassa,

„Älä keritse keskiviikkona

älä pdse perjantaina

niin mä sinun villoissa pidän

verassa kasvatan.

3428. Somero. Aaltonen 132 b. 13.

Emäntä E. Keskipomppu. Muis-

tiinp. Tammelassa.

Lammas puhelee:

Älä keritte keskiviikkona,

älä pese perjantaina,

älä laske lauvantaina,

älä keritte tyynyitäin,

5 älä keritte ruunuitain.

3429. Jokioin. HO 16 12. 13.

Minkiö. Kustaava Klemelä, 68 v.

Lampaan rukous.

Älä laske Lauantaina.

Älä keri keskiviikkona.
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Älä pese perjantaina

En päivääkään elä, jos pääni

keritset.

3430. Tammela. Aaltonen 154b.

13.

Kaukola. Vanhaemäntä Penttilä,

80 V.

Lammas sanoo hoitajalleen:

Älä keritte keskiviikkona,

Älä pese perjantaina,

Älä laske lauvantaina,

Anna lentää sunnuntaina.

3431. Iitti. Perttola 16. 06.

Lammas kuuluu muinen sanoneen:

„Älä keritse keskiviikkon',

älä pese perjantaina,

äläkä laske (ulos) lauvan-

taina."

Paimenvitsan ja ongen teke-

minen.

3432. Somero. Pettersson 27. 86.

Paimenen vitsain merkitys.

Tuominen tuottaa

Pihlavainen pittää.

Katavainen karkottaa.

Leppänen levittää

5 Haapanen Haavottaa

Koivunen kokkoo,

näillä on sama merkitys kuin on-

kiallakin.

3433. Somero. Viherv. 909 (= sa-

ma 3505). 10.

Kustaa Johnsson, 41 v. Muistiinp.

Somerniemen kylässä.

Kun paimenessa käytiin ja keppejä

otettiin niin sanottiin:

„Koivu kokkoo,

pihlava pivvoon,

katava karottaa,

kuusi kuivaa,

5 leppä levittää,

haapa hajottaa,

mänty märäntää."

Sentätiden otettiin koivuinen ja pih-

lavainen. Muut olivat huonoja ja

ei otettu sentähden paimenkepeiksi.

Karja pysyi koossa, kun paimenella

oli koivunen keppi.

3434. Somero. Pettersson 13 a.

86.

Ongen kaista (saitto) tehdään ja

mimmoisen tahtoo tehdä. Kun te-

kee Tuomisen saiton niin se tuottaa

kaloja.

Pihlavainen pittää

jos vaan kala tärppää niin se tulee

ylös.

Katavainen karkottaa

se on menee kalat pois saiton lä-

heltä.

Leppänen levittää

se on kuin edellisenkin.

Koivunen kokkoo.
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KERTOVAISIA RUNOJA.

KIVIJÄRVEN KILTIT MIEHET
1. Pohjois-Häme. Porthan, De

poesi fennica, Op. sei. 3
358-9 aliv. 2'.

Inter vetustiores Runns superstites,

merito locum occupat illa, quam ad-

liuc cantant nonnulli Rustici paroe-

ciarum Wiitasaan et Saarijärvi,

territorii Rautalambensis, de gestis

et fatis majorum suorum qui socios

se Ostrobotniensibus addiderunt in

fanioso tumultu rustico, (a clavis ru-

sticorum, quibus pro telis utebantur,

Klubbe-kriget dicto), tempore Regis

SiGiSMUNDi excitato. Ejus initium

hujiismodi est:

Kiwijärwen kiltit miehet,

Waftingin wahwat uroot,

Niijat nurkila pitäwät,

Sopeifa fota afeet,

5 Pimiäfä pitkät warret;

Joilla huowia hofuwat,

Ryytteriä rytkyttäwät.

Sieldä Saarelle Iamowat,

Urot oitze oikenewat,

10 Sota aleis lotimahan.

Weri parskui paidan päälle,

Suolet lingoilit fifäldä,

Ryyttereiit' ryvvetetyiftä,

Huowi[ta hofotetuilta, etc

2. [Pohjois- Häme.] Abo Tidnin-

gar 1776: Anmärkningar om
Keuru Sockens fordna och

nii varande tillständ insände

af Hr. Mag. Anders Indre-

nius, Capelian i Ruovesi

Socken och Kuru Capell,

66 s.

Kivijärven' kiltit miehet,

Vahvat Vastingin- urohot.

Nuijan nurkassa pitääpi.

Pimeässä pitkä-varren;

5 Jolla Huovia hosuupi,

Ryyttäriä rynkyttääpi.

3. Kivij. Castren 5. 64.

Alku ison-vihan aikuista sotalau-

lua.

Kivijärven killit miehet,

vahvat Vastingin uroot

pitävät nuijat nurkissaan,

sopissaan sotaaseet,

5 pitkät piikit piilossaan,

joilla huovia hosuvat,

ryyttäriä röykyttävät.

1. 1 Kirjotuksessa »Anmärkningar om Viitasaari socken", joka on painettu Äbo

Tidningar'iin 1777, on tämä runo paria välimerkkiä sekä painovirhettä ja yhtä vii-

meisen sanan kirjainta (hof//tetuifta) lukuunottamatta täysin samanlaisena 75. sivulla.

2. 1 En by i Viitasaari Socken, der nu äfven är Capell. Kirj. sei. — - Denne

by ligger i Saarij.ärvi Församling. Kirj. sei.
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KATRIINA VASTAKSESSA.
4. Kivij. Krohn 3680. 84.

Kinnula. Anna Kaisa Kinnunen,

83 V.

Katriina korea neito

Mani se |mäelle vastakseen|,

Taitto [vastan], taitto [toisen],

Kolmatta [kurotteleepi].

ö Nukkupa [neito mättähälle],

Tuli kaksi jumalan miestä

Ja kaksi hiiton miestä,

Salvattihin [tyttö tuosta].

Isä etsi tyttöjänsä

10 Katellen kanarvan juuret.

15

Kurkistellen [kuusen juuret],

Heinistellen heinän juuret,

Tuolta löysi tyttärensä

Taivas tähtihen tasalta,

Otavaisen olkapäiltä

Kultakangasta [kutovan],

Hopioista helkyttävän.

Käy pois tyttöni kotia.

En joua — — — --

20 Vielä on tyynyt tyhtämäiä,

Lakanat latelemata.

- [Vielä on] villat [vihkarissa],

Papin [paiat aivinoina].

LUOMISRUNO KS. PÄÄSKYLÄINEN
PÄIVÄLINTU.

MERENKOSIJAT.

5. Pohjois-Häme. Rudbeck ja

Rothman 12. 50.

Kirstinän laulu.

Kirsti kivellä istuu

Vyötä kullaista kutoo

Hopiaista helkyttäpi;

Outti miestä mielellistä

ö Lykyllistä lyyrätteli.

Musta mies merestä nousi

Musta suuna, musta päänä

Musta hattu hartioilla

Mustat kintahat kädessä

10

15

20

Mustat kihlat kintahissa.

„Tule neitonen minulle"!

En tule minä sinulle

Ei 00 suotu, ei oo luotu,

Eikä käsketty (isän) kotoa

Olki mies merestä nousi

Olki suuna, olki päänä

Olki hattu hartiolla[!]

Olki kintahat kädessä

Olki kihlat kintahissa.

„Tule neitonen minulle"!

En tule minä sinulle,
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;io

;iö

Ei 00 suotu, ei oo luotu

Eikä käsketty kotoa.

Hopea mies merestä nousi

Hopea suuna ja n. e.

„Tule neitonen minulle"!

En tule minä sinulle.

Ei 00 suotu ja n. e.

Kulta mies merestä nousi

Kulta suuna ja n. e.

„Tule neitonen minulle!

En tule minä sinulle,

Ei 00 suotu ja n. e.

Leipä mies merestä nousi

Leipä suuna ja n. e.

„Tule neitonen minulle"!

Jaa, tulen minä sinulle.

Nyt on suotu, nyt on luotu.

Nyt on käsketty (isän) kotoa.

15

6. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 17. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v.. kot. Viita-

saa relto.

Annikka soria neito

Istu saaren sillan päässä

Outti miestä onnellista,

Lykyllistä lyylätteli. —
5 Lautamies merestä nousi

Lautasuuna, lautapäänä

Lautaharkot hartioilla

Lautakintahat käessä

Lautakihlat kintahissa:

10 „Annikka tule minulle!" -

-- „En tule minä sinulle.

Ei ou suotu, ei ou luotu,

Ei ou eukko tuuvittanna,

Vanha akka vuakuttansafll

20

2ö

liO

10

15

f) O

Ei ou käsketty kotona."

Annikka soria neito

Istu suaren sillan päässä

Outti miestä onnellista,

Lykyllistä lyylätteli.

Rautamies merestä nousi

Rautasuuna, rauta piänä

Rauta-harkot hartioilla

Rauta-kintahat käessä

Rauta-kihlat kintahissa:

— «Annikka tule minulle!" —
„En tule minä sinulle,

Ei ou suotu, ei ou luotu

Ei ou eukko tuuvittanna

Vanha akka vuakuttanna

Ei ou käsketty kotona."

Annikka soria neito

Istu suaren sillan piässä

Outti miestä onnellista

Lykyllistä lyylätteli.

Vaskimies merestä nousi

Vaskisuuna, vaskipiänä

Vaskiharkot hartioilla

Vaski-kintahat käessä

Vaski-kihlat kintahissa:

„Annikki, tule minulle!"

„En tule minä sinulle;

Ei ou suotu, ei ou luotu

Ei ou eukko tuuvittanna

Vanha akka vuakuttanna

Ei ou käsketty kotona."

Annikka soria neito

Istu suaren sillan piässä

Outti miestä onnellista

Lykyllistä lyylätteli.

Hoppee-mies merestä nousi

Hoppeesuuna, hoppeepiänä,

Hoppeeharkot hartioilla,
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(\{\

Hoppeekintahat käe'ssä

Hoppeekihlat kintahissa:

„ Annikka, tule minulle!"

„En tule minä sinulle;

Ei ou suotu, ei ou luotu

Ei ou eukko tuuvittanna

Vanha akka vuakuttanna

Ei ou käsketty kotona".

Annikka soria neito

Istu suaren sillan piässä

Outti mistä onnellista

Lykyllistä lyylätteli.

Kultamies merestä nousi,

Kultasuuna, kultapiänä,

Kultaharkot hartioilla

Kultakintahat käe'ssä

Kultakihlat kintahissa:

„Annikka tule m':iulle!"

En tule minä sinvJe;

Ei ou suotu, ei ou luotu,

Ei ou eukko tuuvittanna,

Vanha akka vuakuttanna,

75 Ei ou käsketty kotona."

Annikka soria neito

Istu saaren sillan päässä

Outti miestä onnellista

Lykyllistä lyylätteli

.SO Leipämies merestä nousi

Leipäsuuna, leipäpiänä

Leipäharkot hartioilla

Leipä-kintahat käessä

Leipä-kihlat kintahissa:

85 „ Annikki tule minulle!",

„Jo tulen minä sinulle

Jo on suotu, jo on luotu.

Jo on eukko tuuvittanna

Vanha akka vuakuttanna

iio Jo on käsketty kotona."

NELJÄN NEIDON RUNO.

7. Pohjois-Häme. Riidbeck ja

Rothman 21. 50.

Mikä kylän keskellä?

Mikä kylän keskellä?

Joki kylän keskellä.

Mikä join keskellä?

Lähe join keskellä,

ö Mikä lähteen keskellä?

Kivi lähteen keskellä.

Mikä kiven kukkulalla?

Kirves kiven d-°.

Mikä kirveen kasassa?

10 Lastu kirveen d°.

Mikä lastun kuoren alla?

Leula[!]lastun d^ d^.

15

20

Mikäs neulasen nenässä?

Sormus neulasen d^.

Mikäs sormuksen sisällä?

Tammipuu sorm[uksen] d"

Mitäs tuonne tehään?

Pikku aittaista mäille,

Muna-lukkoista suulle.

Ketä ne siellä asuu?

Nuo neljä neitosta.

Mitä ne siellä tekee?

Yks kutoo kultakangasta,

Toinen solkia sohoo,

Kolmas palimia painaa,

Neljäs itkee pikku veikkoansa,

Joka piena sotaan vietiin,
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Kapalossa kannettiin

Piimäsuuna piiskattiin.

.•?(» Mitäs palkasta annettiin?

Uuhen uutis-kengät.

Mihinkäs ne panit?

Riihen pä[ä]lle rikoks,

Saunan päälle sammaliks,

.sö Keton päälle kukkasiks.

8. Kivij. Krohn 4010. 84.

[Kinnula.] Anna Reeta Urpilainen,

27 V.

Mikä kaukoa näkyy?

Kylä kaukoa näkyy.

Mikä kylän keskellä?

Koski kylän keskellä.

-> Mikä keskellä koskee?

Kivi keskellä koskee,

Mikä kiven kukkulalla?

Kirves kiven kukkulalla.

Mikä kirveen kasassa?

K) Lastu kirveen kasassa.

Mikä lastun kuoren alla?

Neula lastun kuoren alla.

Mikä neulasen nenässä?

Hirret neulasen nenässä.

1.-, Mitä niistä tehään?

Aittaata mäen päälle.

Ketä siellä asuu?

Neljä nuorta neitoa.

Mitä ne tekevät?

•20 Yksi kutoo silkkivyötä,

Toinen soikea sotolpi,

Kolmas panoo palkimihin,

Neljäs itki veikkojansa,

Kun piennä sotahan vietiin,

2.-, Kapaloissa kannettiin.

9. Kivij. Krohn 3668. 84.

Kinnula. Antti Kinnula, 45 v.

Mikä kaukaa näkyy?

Kylä kaukaa näkyy.

Mikä kylän keskellä?

Joki kylän keskellä.

5 Mikä joen keskellä?

Lähe joen keskellä.

Mikä lähteen sisällä?

Kivi lähteen sisällä.

Mikä kiven kukkulalla?

10 Kirves kiven kukkulalla.

Mikä kirveen kasassa?

Lastu kirveen kasassa.

Mikä lastun kuoren alla?

Neulanen lastun kuoren

alla.

15 Mikä neulasen nenässä?

Sormus neulasen nenässä.

Mikä sormuksen sisällä?

Tammipuu sormuksen sisällä.

Mitä siitä tehään?

•20 Pikkusta aittasta mäelle,

Munalukkosta suulle.

Mitä sait palkasta?

Sain minä uuet uuiskengät

Mihinkäs ne panit?

2ö Riihen päälle rikoksi,

Saunan päälle sammaliksi,

Kevon päälle kukkasiksi,

Suoverin tuvan päälle ha-

vuksi.
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PUUTTUI SURMA KUULEMAHAN.
10. Hankas. Oksanen 6. 92.

Hänniskylä. Johan Savolainen, 67v.

Kuullut isältään.

Kolme on korvessa läheltä,

Kolme lohta lähtehessä,

Kolme on poikoa minulla.

Empä syöne, enkä juone

5 Ilman kultakuppiloita

Vaskireunoita vadita.

Yks on Ruotisa rovassti.

Toinen piispa pappilassa,

Kolmas on kotona herra.

10 Puuttui surma kuolemaan [!],

Ala seinän seisomaan.

Tappoi Ruotista rovastin,

Tappoi piispan pappilasta,

Ja tappoi kotoa herran.

Jopa syönen, jotta juonen

Ilman kultakuppiloita

Vaskireunoita vadita.

15

PÄÄSKYLÄINEN PÄIVÄLINTU'.

11. Kivij. Castren 1. 64.

Luomarunoa.

„Lakialla lainehella

etsii yötä maataksensa,

peseä muniaksensa.

Löysi saarisen mereltä,

5 teki kultasen pesänsä,

valo vaskisen munansa."

12. Hankas. Siren S. 188. 92.

Havusalmi, Tervala. Cecilia Liima-

tainen, 51 V. Kuullut n. 10-vuo-

iiaana.

Pääskyläinen päivä lintu,

yölintu lepakkolintu

Lensi kesäisen päivän,

syksyisen yön.

5 Etsi maata maataksensa.

10

15

peltoa pesiäksensä.

Ei löynyt maata maatak-

sensa

eikä peltoa pesiäksensä.

Lenti hän suurelle mäelle,

korkialle kukkulalle.

Näki hän laivan merellä pur-

jehtivan.

Lenti hän laivan keulalle,

laivan keulalle lemahti.

Teki sinne, valoi vaskisen pe-

sän

ja kultaisen munan.*

Toi Jumala suuren tuulen,

lännen kolkalta lähetti. .

Muna pyörähti meren mus-

taan mutahan,

ja pesä pyörähti perässä.

Hyvin luultavasti kirjallista alkuperää.



Viron orjan virsi. 11

VIRON ORJAN VIRSI.

13. Pohjois-Häme. Rudbeck ja

Rothman 13. 50.

Lasta niikattaissa.

Olin orjana Virossa

Paimenna pakanan^ moassa

Tulipa lupa orja rukan

Joulullen kotia männä
.-, Nukku veralla nutulla

Hamehella hamppusella;

Kuolpa tielle orja rukka

Vietiin sielu portin päälle

Kysy Kiesus Pietarilta:

10 Kenen sielu portin päällä?

Pietari vastasi vakainen:

Sieir on sielu orja raukan

Tuokoa sielua sisälle

Muiten sielujen sekahan

lö Sielu luotihin- sisälle

Tuotiinpa kultanen tuoli

Istuu tuolle orja raukka

Minkätähen tämä minulle?

Sentähen tämä sinulle

n) Olet soana seisoksella

Orjanaki o[l]lessasi.

Tuotiinpa kultanen tuoppi,

Mettä viinoa sisällä

;50

40

Juo tässä orja raukka

Minkätähen tämä minulle

Sentähen tämä sinulle

Kyir oot saanna vettä juuva

Orjanaki ollessasi.

Sitte kuol iso isäntä

Vietiin sielu portin peälle;

Kysy Kiesus Pietarilta,

Kenen sielu portin peällä

Sieir on sielu ison isännän

Tuokoa sielua sisälle

Muiten sielujen sekahan

Tuotiinpa tulinen tuoli

Istu tähän iso isäntä

Minkätähen tämä minulle

Sentähen tämä sinulle

Kyir oot istunna pöyän

päässä

Isäntänä ollessasi

Tuotiinpa tulinen tuoppi

Tulta tervoa sisällä

Juo tästä iso isäntä

Minkätähen tämä"' minulle

Sentähen tämä sinulle

Kyir oot saanna oltta juuva

Isäntänä ollessasi.

LUNASTETTAVA NEITO.
14. Pohjois-Häme. Rudbeck ja

Rothman 2. 50.

Neitsyt istun KajTitissa itkee ja

huokaa.

Neitsyt istuu kajutissa

Itkee ja huokaa;

Näköö isänsä kävelevän

Pitkin meren rantaa:

-, «Lunasta minua isäni tääl-

tä!"

13. ' Ollut ensin: pakannan, toinen n pyyhitty.

'^ Kirjotusvirhe, p. o. tämä.

' Kirjotusviriie, p.o. tuotihiii.



12 Kertovaisia runoja.

Millä minä sinun lunastan?

„Oilpa sulia ennen kolme ko-

meeta ruuna[a],

Anna paras pantiksi".

Ennen minä sinusta luovun

10 Ennenkun paraasta ruunas-

tani.

Neitsyt istuu kajötissa

Itkee ja huokaa;

Näkee äitinsä^ kävelevän

Pitkin meren rantaa.

15 «Lunasta minua äitini täältä!"

Millä mä sinun lunastan?

„Oilpa sulia ennen kolme ko-

meata lehmää,

Anna paras pantiksi."

Ennen mä sinusta luovun

20 Ennenkun paraasta lehmäs-

täsi.

Neitsyt istuu kajötissa

Itkee ja huokaa;

Näköö veikkosa kävelevän

Pitkin meren rantaa:

•2.-, „ Lunasta minua veikkoni

täältä!"

Millä mä sinun lunastan?

Oilpa sulia ennen kolme ko-

meeta miekkaa,

Anna paras pantiksi."

Ennen minä sinusta luovun

30 Ennenkun paraasta miekas-

tani

.s 5

Neitsyt istuu kajutissa,

Itkee ja huokaa

Näkee siskonsa kävelevän

Pitkin järven rantaa:

„Lunasta minua sinkkuni

täältä!"

Millä mä sinun lunastan?

„Oilpa sulia ennen kolme ko-

meeta ruunua,

Anna paras pantiksi."

Ennen minä sinusta luovun

40 Ennenkun paraasta ruunus-

tani.

:
Neitsyt istuu kajuutissa

Itkee ja huokaa;

Näköö setänsä kävelevän

Pitkin meren rantaa:

45 „Lunasta minua setäni lääl-

tä-"

Millä mä sinun lunastan?

„Oilpa sulia ennen kolme ko-

meeta laivaa,

Anna paras pantiksi."

Ennen minä laivasta luovun

50 Ennenkun sinusta — — —

Isäni hevoset vaipukohon

Parassa kynnön aikana!

Äitini lehmät hajokohon

Parassa maijon aikana!

55 Veljeni miekka taittuvoon

Parassa sota aikana!

Sisareni s"' ruusut [!] sulakoon

Parassa ilon aikana!

14. 1 Kirjotusvirhe, p.o. äitinsä.

jottaa väärin.

- Kirjotusvirhe, p.o. täältä, - •' Alettu kir-



Lunastettava neito. 13

Setan laivat kulkekoon

.1(1 Kaiken elin ajan!

15. Uurain. Valleniiis 31. 11.

Neitsyt istuu kajoonissa

itkee sekä huokaa

näki isäns' kävelevän

Pitkin meren rantaa.

5 — Hyvä isä, rakas isä

lunasta mua tästä —
— Milläpä sua lunastan

kun on vähän varaa —
^ Ompa sulia itselläsi

K) Kolme kunnollista ruunaa

Pane paras pantiksi —
— Ennen mä luovun neit-

seestä

Ennenkuin omasta ruunasta.

Neitsyt istuu kajoonissa

15 itkee sekä huokaa

näki äitins' kävelevän

pitkin meren rantaa

- Hyvä äiti, rakas äiti

lunasta mua tästä —
20 — Milläpä sua lunastan

kuin on vähän varaa —
- Ompa sulia itselläsi

kolme hyvää lehmää

pane paras pantiksi —
2.5 — Ennenmä luovun neitseestä

ennen kun omasta lehmästä. ~
Neitsyt

itkee —
näki veljens' kävelevän

.{O pitkin — — —
— Hyvä veikko, rakas veikko

lunasta — —
Milläpä -:

kun - —
a.-. Ompa - — —

kolme kiiltävää miekkaa

pane — — —
Ennen — — —
Ennenkun omasta miekasta.

ji. Neitsyt —
itkee —
näki kultans' kävelevän

pitkin — —
Hyvä kulta, rakas kulta

4-, lunasta — - -

Milläpä

kun — —
Ompa — —
kolme kultaista laivaa

.00 Pane — —
-
—

— Ennen mä luovun lai-

vasta

Ennen kun omasta neitsystä

Isäni ruunat ontukohon

paraana kyntöaikana

55 kultani laiva kulkekohon

nyt ja joka aika

— Äidin lehmät ehtyköhön

paraana lypsyaikana

kuitani laiva kulkekohon

öo nyt ja joka aika.

Veljeni miekka katkekkohon

paraassa sota-aika|!]

kultani laiva kulkekohon

nyt ja joka aika.

16. Karstula. Krohn 59b. 84.

Pääjärvi, Mulikka. Liisa Salin,

56 V.

Venäläinen verikoira

Soutaa ja huopaa.



14 Kertovaisia runoja.

Neitsy istuu kajuutassa

Itkee ja huokaa:

ö „Rakas isä, rakas isä,

Pelasta mua."

„Millä minä sua pelastan?"

„Ompa kolme hevosta,

Pane paras pantiks'."

H) Venäläinen verikoira

Soutaa ja huopaa

„Rakas äiti, rakas äiti

„Ompa kolme lehmää

„ Rakas veli, rakas veli

15 ,3 miekkoa.

17. Kivij. Krohn 3834. 84.

Kinnula. Samuli Pulkkinen. 59 v.

Venäläiuen verikoira

Soutaa ja huopaa,

Neito kaunis kajuutissa

Itkee ja liuokaa.

H)

If)

20

Näki isänsä kävelevän

Pitkin meren rantaa.

„Rakas isä, rakas isä,

Lunasta mua pois!"

„Millä minä sua lunastan?"

„Onha sulia kolme ruunaa,

Paa paras pantiks."

„Ennen ma luovun tyttäres-

täni

Ennenkun paraasta ruunas-

tani."

— Äitinsä

lehmää

— Veljensä

miekkaa

Sisar

— ruunua.

Isän ruunalta jalka katketkoon

Parassa kyntöaikana,

Äitin lehmät ehtyköön^

Parassa maitoaikana.

Veljen miekka katketkoon

Parassa sota-aikana.

Sisaren ruunu sulakoon

Parassa iloaikana.

YKSITYISIÄ KERTOVAISTEN RUNOJEN

KATKELMIA".

Väinämöisen soitto.

18. Saarij. Lilius 30. 87.

Mailla. Jeremias Sikamäki. 65 v.

Väinämöisen soitto.

Itse vanha Väinämöinen

Otti soiton sormilleen,

Pelin polvilleen parhaimman.

17. 1 Tois. kathu kaatakoon. Ker. lis.

' Joukossa on ilmeisesti kirjallistakin alkuperää olevia sirpaleita.



Väinämöisen soitto. 15

Kanteleen kätensä alle.

r, Tuopa sitten ilo ilolta kävi,

Soitto soitolta parempi.

Hipä sitä metsässä ollut,

Jok' ei kuuntelemaan tullut,

Neljän jalan juoksevata,

10 Kahden siiven huiskavata.

Eipä sitä meressä ollut,

Jok' ei kuuntelemaan tullut,

Kuuen evän kulkevata,

Kaheksan vaeltavata. .

15 Itsekkin meren emäntä,

Rinnan ruoholle romahti,

Väinämöisen soitellessa.

Itsekin vanhan Väinämöisen

Ve'et silmistä putosi,

20 Pyöreämmät pyyn munia,

Kaisan omat karpalossa,

Läpi viien villavaipan

Sarkakauhtanan kaheksan

Väinämöisen soitellessa.

•_>r, Eipä tästä ennen eroa tullut,

Ennenkun mies merestä

nousi,

Rautalakki lainehista,

Rautaisissa rukkasissa.

Vaski vanttuhut kä'essä.

;{() Linnat liikkui, hongat huo-

jui.

Vuoret vaskiset vapisi,

Kivet rannalla rakosi,

Paa'et paukkui kalliolla.

Väinämöisen polvenhaava.

19. Raiital. Lönnrot Q 25 K

Ennen v. 18:^1.

Tervam Uki. Ja iisk i/ä in

.

Vaka vanha Väinämöinen

Kisko kivestä päreitä

Teki jäästä tervaklia.

Kilpalaulanta.

20. KarstulaJa Kivij. Kala 1. 89.

Sanna Miina Kala, synt. 1835.

Kan//n f lilias Räyringiltä, (K) v.

vanhempi) v. 1840-45 tienoilla.

Muistiinp. Kauhavalla.

Kilpalaulanta. (Eepillistä.) ^

Kun tua vanha Väinämöönen

Ja tua nuari Joukavaanen

Tulit tiällä vastatusten.

Kysyy- vanha Väinämöönen

r. Veljeltänsä Joukavalta:

„Mistä tulet Joukavaanen?"

„Tuolta tulen venestä vesillel

laittamasta."

Vastas vanha Väinämöönen:

„Lyän kirvehes kivehen.

(oli ollut paljon pitempi.)

Ilmarisen syntyminen.

21. Saarij. Lilius 31 K

Kukko. Nurtti-Jussi. 45 v.

87.

19. ^ Kuuluu todennäköisesti alkuaan vcrenpidätyksen kertovaiseen osaan, vrt.

esim. MT 1 3 893.

20. ^ Alkuperäinen käsikirjotus on kadoksissa. — - Reunassa vasemmalla:

(impf.)

21. 1 Kuuluu ehkä alkuaan raudansyntyrunon kertovaiseen osaan.



16 Kertovaisia runoja.

Yöllä syntyi Ilmarinen,

Päivällä pajansa laittoi,

Se syntyi sysimäellä.

Kasvoi hiilikankahalla,

5 Vaskinen vasara käessä,

Pihit pienet pivosessa.

Kuolon sanomat.

22. Kivij. Castren 3.

Kiillervo-ninosto.

Tuotin sana jälestä:

64.

„äitis on kuolluna koto-

na." --

Jos on kuollut, niin jouti

kuolla.

Ei täältä kotia joudu

r> täältä suuresta sovasta,

Tanimarkin' tappelusta.

Täällä on päätä kun mä-

tästä,

hivusta- kun heinikkota,

verta kanssa päälle pol-

ven.

22. ^ Voi lukea myös: Taminarkin. — - Ep<iselvä,



TUNNELMARUNOJA.

Laulu.

23. Pohjois-Häme. Riidbeck ja

Roihman 9. 50.

Minä laulan laiha poika.

Minä laulan laiha poika,

Kuiva poika kuikuttelen,

Kosk' ei laula liliavaninial,

Verevämmät vierittele;

-, Mutt' jos lapsi liian laulan,

Paljon mieletön pakajan,

Ei 00 hullun kieltäjätä,

Ankaran asettajata,

Kiven alla on kieltäjäni,

10 Moan alla asettajani.

Jos mun keäntysi käteni,

Sekä veäntysi väkeni;

Käsin mullat keänteleisin,

Sormin poimisin somerot,

1-, Keäntyvöön kait^ Jumalan

Sopikohon Luojan sormet!

Jos ma laulaja olisin,

Laulasin meren mesiksi,

Suolaksi meren somerot,

20 Meren hiekat herneheksi,

Veärät koivut makkaroiksi,

Mikä lie minua tehnyt.

Kuka kurjoa kyhännä,

Liekkö teyri tielen tehnyt,

25 Hanhi hangellen muninna,

Kyhkynen kylän välille.

Tien suuhun, veräjän peähän,

Ahon aijan nurkkasehen. —
Soisit mun kotoset noijat,

;to Soisit mun suohon sortuvani,

Maahan vaajaks vajovani,

Likahan läkähtyväni.

Ei ole suonut suuri Luoja,

Sallinna hyvä Jumala,

;{-, Vihollisen mieltä myöten.

Katellen kiroja myöten.

Jos minä käkenä öisin.

Joka kuusen kukkuaisin,

Joka lehvän leikin löisin;

10 Kukku sulle, kukku muUen

Kukku meille kummalleni

Kukku peältä kuulijoille.

24

10

Pohjois-Hä/ne. Riidbeck Ja

Rothman 10. 50.

Muistinpa minäi muinon,

Lassa laulelin jotain.

Päivät pitkät paimenessa

Illat kultaiset kujilla;

Mutt' on mennyt mielestäni,

Mureentuneet muistostani.

Laulut lapsuuden hyvimmät.

Nuotit nuoruuden paraimmat,

Niin minut isäni jätti

Niinkuu kieron kirves va[r|-

ren,

Niin minun emoni jätti

Niinkuu veärän värttinänsä,

Niin on veikko vierastunna

23. ^ Kirjotusvirhe, p.o. käil.



18 Tunnelmarunoja.

Kun on muutkin muukalaiset,

15 Niin sisko sivute käypi

Kun kala kivisen rannan.

25. Viitas. Laitinen 177. 86.

Juhan Häyrynen, 67 v. Ks. MT 1 3 S.

Ei minun muistin muillen

jouva,

Melkeen on meressä vettä

Syli toista kym[m]enettä.

Ehkä nuita enempi löytäisiin

5 Jos tarkoin muistelis tarinat.

Tämän kertoja lausui melkein jo-

kaisen kertomuksen loputtua ja sil-

loin sai arvata sen, etfei ukko kerro

pitemmältä, jos hän ei saa ryyppyä.

26. Viitas. Laitinen 179. 86.

Juhan Häyrynen, 67 v. Ks. MT 1 3 8.

Anna ajan kulua

Tulla päivän tuonnemmaksi

Virstan päähän viimeseksi

Lopetan lauluni vielä.

27. Viitas. Laitinen 183. 86.

Juhan Häyrynen, 67 v. Ks. MT 1 3 8.

On muUa saatuja sanoja

Niinkuin kuusissa käpyjä,

Petäjässä silposia,

Joita ennen eukko neuvoi

.5 Oma vanhempi opetti

Maailmoita luodessaan

Ilmoja suvettaissa;

Keträ vartta kiertessään

Värttinätä vääntessään.

10 Vaan ei ou eukon puolet-

kana

Eikä vanhemman vähheekään,

Ite oun saamani sanonut

Ite tieltä tempoomani.

Kasvatti emo kanoja.

64.28. Kivij. Castren 2.

Kullervo-runoa.

Äiti istutti isoja,

kasvatti kanoja paljon,

suuren joukon jouhtenia,

jotka sitten aijalle asetti.

5 Tuli haukka, niin hajotti,

tuli kotka, niin korotti,

minkä istutti itähän,

minkä kanto Karjalahan,

kunka vei Wenäjän moahan',

minkä Suomehen sovitti.

Niin mie vieryn veljistäni,

sisaristani sirosin;

niin kuin puu pinosta viery,

halko röyköstä hajosi,

munanen kanan pesästä.

10

IT)

Lähenkö jänön jälille.

64.29. KiviJ. Castren 7.

Epätietoinen.

En tiiä minä polonen,

min tien otan eteeni,

minkä josnan[?] juostakseni.

28. ^ Voi lukea myös: maahan.



Lähenkö jänön jälillc. 19

minkä polun polkeakseni.

5 Jos juoksen jänön jälille,

aina käyvän askeleille,

Jänö peittävi jälkensä,

koukkupolvi polkemansa.

Jos istun revon rekelien,

10 revolla on reki matala,

joka kanto koapassoovi ',

joka varpu roapasoovi.

Jos istun ilveksen rekelien,

ilves vie isän kotiin,

i-, oman voarin vainioille,

ukon utran pakinoille.

Läksin pietinä kyntämähän.

30. RautaL Siren S. 2. 91,

Läksin minä piennä kyntä-

mään,

vaivaisna vakoilemaan

Isän polven korkuisena,

äidin värttänän pitusena.

5 Kynnin kymmenen vakoa,

kahdeksatta kantustelin^

Minä lehtoon letustin,

leikkasin koivusen kepin,

vesan tammisen tapasin,

10 Kuoren kultasen kuletin,

vaskisesta varvikosta.

Toi surma susia paljo,

paljo karhuja pahoja.

Söivät varsain' va'olta,

i;-i mustan ruunan mullokselta,

kirjavaisen kynnökseltä.

20

40

45

Minä itkien kotiin,

katsellen kartanolle.

Isä portissa kysyy:

„ mitäs itket poikaseni?"

„Minä lehtoon letustin,

leikkasin koivusen kepin,

vesan tammisen tapasin.

Kuoren kultaisen kuletin

vaskisesta varvikosta.

Toi surma susia paljon,

paljo karhuja pahoja.

Söivät varsain' va'olta,

mustan ruunan mullokselta

kirjavaisen kynnökseltä".

Älä itke poikaseni,

eilen meille lehmä poiki,

teki valkoisen vasikan,

vaskisarven, kultakynnen.

Viedään tuo Viipuriin,

saatetaan kaupungin ka-

dulle.

Tuodaan tuolta ori-hevo-

nen,

taikka pieni tamma-sälkö;

Jonk' on lampi lautasella [!|,

lähde länkien välissä

Josta velhot vettä juovat,

kateet kaloja syövät.

„Älä itke, poikaseni,

-- läksin minä muinen ka-

laan.

Airot taittui, tuuli voitti,

vene kultanen vapisi.

Pistin sormen soutimeksi,

peukalon peräsimeksi. —

29. 1 korjattu: koapasoovL

30. 1 Luultavasti harata. Ker. huom.



20 Tunnelmarunoja,

Manan majan veistäjä.

31. Kivij. Castren 4. 64.

Sotarunoa.

Löysin veikon veistämästä,

kirvesvartta käyttämästä:

„mitä sie veikko veistelet?

veistitkos sotivenettä?

5 sotikoarta kalkuttelet?" —
En veistä sotivenettä,

sotikoart' en kalkuttele,

mutt' aijon Manalle majoja,

inehmoille ikitupia."

Minun on turva turpeliessa.

32. Kivij. Castren 8. 64.

Sorretun valitusta.

Soisivatpa suuret miehet,

soisit suohon sortuvani,

mutt' ei suonut suuri Luoja,

sallinut hyvä Jumala,

5 moahan voajaksi vajoamaan.

Muiir on turvat, muill' on

armot,

muiir on armon auttajatkin.

Mun kun turva turpehessa,

armo kirkon aijan alla,

10 parempi ois minun polosen,

kun ois kuollut kolmiöisnä,

katoonut kapalolasna,

vaaksan ois vaatetta pitänyt,

kyynärän pyheä maata,

15 ei tarvinnut papin sanoa,

ei kertoa kellon kolkahusta.

Ei siitä suku surisi,

heimokunta hellittäisi,

jos ma kuolisin kotihin,

20 pötkähtäisin pöytän peähän.

Sitä vaan suku surisi,

heimokunta hellihtäisi,

jos ma koavun kankaan ne-

nään,

kuolen korven peähän,

2ö tuonne korppien kotiin,

varikiihen^ vainioille.

Nyt saa jousi jouten olla.

33. Kivij. Krohn 3887. 84.

Kinnula. Erkki Urpilainen, yli 40 v.

Kuullut isävainaaltaan Juho Ur-

pilaiselta.

Mitäpä nyt on miehistäni.

Nyt on kaikki jo kadonnu,

Nyt saa jousi joute[n] olla,

Kaari kauan kuivahella,

5 Koska on orava koirat.

Metsä miehet vanhennunna,

Näin on kaikki nyt kadonnu.

Tule surma suota myöten.

34. Saarij. HO 1 1 173. 13.

Kolkanlahti. Lyyli Kivinen, 19 v.

Tule surma suota myöten,

Kangasta myöten kaputtele;

Teälläpä sinua tarvitaan

Teäl on akka ammuksissa,

32. ^ Kirjotusvirhe, p.o.: variksiihen.



Tule surma suota myöten. 21

,1 Väkäleuka veännyksissä,

Koukkuleuka kuolluksissa.

35. Hankas. Festen 22. 89.

Tule surma suota myöten,

Kaputtele kangasta myöten,

Talli muuta talvitietä,

Tahi soua soskavettä

ö Kalavettä kalkuttele!

Vieös lapsi vieraaksesi,

Kanna kartanoisehesi!

Tule neitonen minulle.

36. Pohjois-Hänie. Riidbeck ja

Rothman 11. 50.

Tule neitonen minulle.

Tule neitonen minulle.

Tälle Juvan junkkarille,

Tälle Savon sankarille;

Kyir on kystä aitassani

.-, Sirkan siipi, pärmän reisi

Peipposen perä-pakara

Oravaisen olkavihta;

Puuss' on minun puurojau-

hot,

Petäjässä pellon siemen,

10 Leipä männyssä mäellä.

Oispa tässä tyttäressä hyvänkin

talon emäntä.

37. Kivij. Castren 9. 64.

Vanhan pilkan laulua.

Oispa tässä tyttäressä

hyvänni talon emäntä,

paremmanni miehen väärti

kuin tuo muuan mulloskeäry.

5 Tuntoo tuo tupakka syyä,

savi piiput pistäellä.

Muut saavat koriat miehet,

muut koriat, muut soriat,

muUe herja heitettiin:

10 riihen rikka, saunan salpa,

perähän torakurikka.

Jos ei vaan minua naija

tulovana torstahaana,

viikon päästä viimeistäänkin,

15 ei sitten sinä ikänä.

Jos ei tänä torstahaana

liiku liinat, huisku huivit

saksan taalterit taloja,

ei ne sitten koskankana,

20 enkä etsi eneä miehestä,

tapaile miestä vastukseksi.

Susi syököön sen hevosen, joka

tuo toruvan vaimon.

38. Kivij. Castren 6. 64.

Oritrunoa.

Sus' syököön sen hevosen,

joka tuo toruvan vaimon,

toruvan ja tappelevan.

Ei ole orihin syytä;

ö ompa syytä omoani;

kyllä orit kotihin tuopi,

mitä pannahan pajulle,

liistehille liitetähän.

Kolme on miehellä kovaa.

39. Saarij. Uliiis 28. 87.

Kukko. Nuriti-Jussi eli Julio Riiko-

nen, 45 V.
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Kolme on miehellä kovoa,

Kolme miehen kuolemata,

Yks' on heittiö hevonen,

Toinen vuotava venonen,

5 Kolmas äkänen akka.

Kyllä mies pahasta pääsi,

Hevosesta heittiöstä,

Ilman armotta Jumalan,

Turvatta totisen Luojan.

10 Hevosen susilla syötti,

Kyllä mies pahasta pääsi.

15

Venehestä vuotavasta

Ilman armotta Jumalan,

Turvatta totisen Luojan.

Venehen tulella poltti.

Varjele vakainen Herra,

Kaitse kaunoinen Jumala

Akasta äkisevästä.

Jota ei tai'a tulehen luua,

Tai'a ei syötteä susilla.

Jos ei surma suorin tehne.

Tappane Jumalan tauti.



MÄÄRÄTYISSÄ TILOISSA

LAULETTUJA RUNOJA,

VUOTUISTEN JUHLAPÄIVIEN
VIETTOON LIITTYVIÄ RUNOJA.

TUOMAAN RUNO.

40. Petäjäv. HO 11 15. 13.

Tule joulu koskas tulet

Kyll on kystä aitassa:

Sirkan reis, parman peis^

(1. pöys)

Peipposen peräpapana.

41. SaariJ. Leppämäki 1. 11.

„Joiilnnvietosta 50-60 v. sitten".

„Tule, tule Tuomaskulta

Tuopa joulu tullessasi.

Jo on paitani paikattu.

Kyir on kystä aitassani:

.-, Kukon pää, karitsan kaula,

Sirkan siipi, paarman riesi[!]

Peipposen peräpakara,

Kanan kaksi kylkiluuta."

42. KiviJ. Krohn 3802.

Kinnula. Alex likka, 13 v.

84.

Lasten laulu.

Tule Tuomas kulta,

Tuopa joulu tullessasi!

Tule kekri, jouvu joulu.

Sekä pääse pääsiäinen!

5 Kyllä on kystä aitassam-

me,

Paljo pantua eloa:

Sirkan reisi, paarman jalka,

Peipposen perä-pakara,

Sammakon sakarivarvas,

10 Sisiliskon silmäpuoli.

43. Rau tai. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 18. 87.

Maria Hyvönen, n. 45 v.

Tule tänne tuntur Tuomas

Pellon peräte, aitan alate.

Kyllä meiän portin tunnet:

Tervaristi, rautarengas;

40. ^ Laulaja selitti, että sana merkitsee samaa kuin reis. Ker. imom.
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Kaivotie on katajainen,

Tuomi on tuvan takana,

Tammi keskellä pihoa.

Tammessa tasaset oksat.

10

Tammen oksalla käkönen,

Käen kulta kulkusta kuli-

soo

Vaski leuvalta valuvi.

1



TYÖLAULUJA.

Jauhajan laulu.

44. Saarij. Lilius 27. 87.

Kukko. Nurtti-Jussi, 45 v.

Jauhajan runo.

Itse jauhan vanha vaimo,

Homekorva houhottelen,

Ei minulle miniä jauha,

Pojan nainen pyörittele,

10

Uros lynkkä lykkiele.

itse jauhan vlaakolleni,

Hympyrälleni hykerrän.

Hyvä on olla hympyrällä,

Kaunis kampurajalalla,

Hympyrä hyvällä syötti.

Kampura ve'en kaloilla.

Pyhät syötti pyyn lihoilla,

Aret ampulintusilla.



PAIMENLAULUJA.

Muut menee kirkkoon.

45. Saatij. HO 24 538. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Minä menen kirkkoon

Muut ne kuulee kirkon kel-

lon

Minä kurjan karjan kellon.

Pimpula pampula paimenpoika.

46. Hankas. Makkonen 5. 03.

Laulettu varsinkin n. parikymmentä
vuotta takaperin yleisesti.

Pimpula pampula paimen-

poika,

Aja karjas kottii.

Kävele ite kiviä myötc,

Ettet puttoo jokkee.

47. Raiital. Hänninen 6. 12.

Pimpeli pampeli paimen-

poika,

aja karjas' kotiin!

Kävele itse kiviä myöten,

ettet putoa jokeen.

Tuurin luurin luikkaa.

48. Pohjois-Häme. Riidbeck ja

Rothnian 19. 50.

Paimenen hät ii-laulu.

Turun lurun tulkaat,

Kotiväki kuulkaat!

Käkisalmen paimenet

Huutaat, huutaat,

5 Kuivassa kuusessa

Lengossa haavassa

Lekkopäässä petäjässä.

Vetohärkä vii'ään

Karja koira ammutaan

10 Lehmät leiriin ajetaan

Lehmiltä kellot leikataan

Minut ite vangitaan.

49. Saarij. HO 8 94. 13.

Kolkanlahti. Ks. nr. 5L

Kirjo kiinni otettiin

Karja kaarleen siottiin

Haluna vesihakoon.

Tyytyn, lyytyn, piikapaimen.

50. Petäjäv. HO 11 36. 13.

Tyryn lyryn tyttöpaimeri,

Aja karjas tälle puolen,

Täällä on puolukka puna-

nen

Mansikka on makonen.

51. Saarij. HO 8 95. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Tyryn lyryn tyltöpaimcn

Aja karjas tälle moallc,
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Teällä on puolukat punasia,

Mesimarja makesia.

52. Saarij. HO 8 121.

Kolkanlahti.

13.

Tyryn lyryn tyttöpaimen,

Aja karjas tälle moalle,

Teällä puolukka punanen,

Mansikka vielä makiampi,

Heinä vielä hempiämpi.



KEHTOLAULUJA.

A. VANHAA SUOMALAISTA RUNO.
MITTAA NOUDATTAVAT

Hiiri meni metsään.

53. Pohjois-Häme. Riidheck ja

Rothman 20. 50.

Katti istun aijalla.

Katti istuu aijalla

Mihinkäs nyt menet?

Lyhysiä puita vestämään

Entäkun lehti hampaasees

lentää?

ö Minä kaivan neulalla.

Entäkun veri tulee?

Minä voitelen voiteella.

Mistäs sen voiteen otat?

Vanhan kannon juuresta

10 Missäs se kanto?

Valkee sen poltti.

Missäs se valkee?

Ves sen sammutti

Missäs se vesi?

i:, Härkä sen ryyppäsi

Missäs se härkä?

Susi sen söi.

Missäs se susi?

Karhu sen tappo

20 Missäs se karhu ?

Mies sen tappo

Missäs se mies?

Tuone se meni hiitehen hiilin-

maahan

Jos on puun juuret punaset,

•25 Metän vieret vehriäiset,

Sieir on ämmät ämpärissä'

Piiat pirtin portahalla

Pojat puoli saappahissa

Wanhat äijät vaskivöissa-

;}o Tyttäret tina siioissa

Kukot kulta kannuksissa.

54. Petäjäv. HO 11 4. 13.

Mihin menet hiiri parka?

Menen puita purkamahan,

Aiaksia särkemähän.

Entäpä puu päällesi kaatuu?

ö Minä juoksen juuren ala.

Entäpä nälkä näppäsee?

Mistä vanha ämmä voita saa?

Nuoren lehmän nännäsestä.

Mistä nuori lehmä voita saa?

K) Kauniin kanervan päästä,

Hellästä heinän päästä.

55. Saarij. HO 11 38.

Alviina Kautto.

Hiiri mehtään menee

Pikku kelkkanen perässä,

lö.

53. 1 Kirjotusvirhe, p.o. ämpärissä. ^ Kirjotusvirhe, p.o. vaskivöissä.
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Kirves kelkkasessa.

Kissa aialta kysyy:

ö Minnekäs menet hiiri parka?

Lälien puita purkamaan,

Aiaksia särkemään.

Entä jos puu peälles kaatuu?

Minä juoksen juuren alle.

10 Entä jos verta vuotaseepi?

Minä voitelen voin sulalla.

Mistäs hiiri voita soapi?

Vanhan mummon vakka-

sesta.

Mistäs vanha mummo soapi?

1.5 Nuoren lehmän nännäsestä.

Mistäs nuori lehmä soapi?

Helevästä heinänpäästä,

Keltasen kukan nenästä,

Kaunihin kanarvan peästä.

56. Saarij. HO 8 86. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 I. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Hiiri mehtään meni

Pieni kirves kel^^kkasessa,

Kissa aitalta kyssyy:

Mihin sinä menet hiiriparka?

5 Puita lähen purkamaan,

Aijaksia särkemään.

Entäpä puu peälles koatuu?

Minä juoksen juuren alle.

Entä näFkä näpäseepi?

10 Minä voitelen voinsulalla.

Mistä hiiri voita soapi?

Vanhan ämmän vakkasesta,

Heliästä heinän peästä,

Keltasen kukan nenästä,

1.-, Kauniista kanervan peästä.

Huis sika metsään.

57. Petäjäv. HO 11 3. 13.

Huis sika mehtään,

Tuo lapselle marjoja,

Sinisessä silkkisessä,

Valkosessa vakkasessa.

58. Jyväsk. pit. HO 8 17. 13.

Iikka Hirvonen.

Hus sika mehtään.

Tule jouluna kotiin,

Tuoppa sieltä marjoja.

Sinisessä sississäs,

D Punasessa pussissas,

Häntäs alla vakkasessa.

59. Sumiain. Kaukoranta 5. 09.

Anna Kaukoranta (o.s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin,

Tuoppa lapselle marjoja,

Sinisessä sississäsi,

n Punasessa pussissasi.

Kirjavassa kontissasi.

Hännän alla vakkasessa.

60. Sumiain. HO 8 281. 13.

Vilho Lumme. Oppinut äidiltään

Henrika Sorrilta, synt. Häyrinen.

Hus sika mehtään.

Tule jouluna koftiin.

Tuo marjoja tullessas,

Punasessa pussissa,

5 Valkosessa vassissa,

Sinisessä sississä.
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61. Konglnk. HO 11 264. 13.

Niko Sallinen, 60 v., synt. Sumiai-

sissa.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin,

Tuo lapselle marjoja,

Sinisessä sississä,

r, Punasessa pussissa,

Häntäs alla vakkasessa.

62. Konglnk. HO 8 152. 13.

Lapinkangas.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin,

Tuo lapselle marjoja,

Sinisessä sississäs,

r» Karvasessa kassissas,

Häntäs alla vakkasessas.

63. Saarij. HO 11 95. 13.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin,

Tuo lapselle marjoja,

Sinisessä sississäs,

r, Punasessa pussissas,

Karvasessa kassissas,

Häntäs alla vakkasessa.

64. Saarij. HO 11 239. 13.

Johannes Mäkelä.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin,

Tuo lapselle marjoja,

Punasessa pussissas,

5 Sinisessä sississäs,

Karvasessa kassissas.

65. Saarij. HO 1 1 133. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen. 65 v.

Hus sika mehtään,

Tule jouluna kotiin.

66. Saarij. HO 8 84. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen. 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Hus sika mehtään.

Tule jouluna kotiin,

Tuo lapselle marjoja

Sinisessä sississäs,

f, Punasessa pussissas,

Häntäs alla vakkasessa.

67. Saarij. HO 24 521. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell..

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Huis sika mettään

Mene mäen Öttään

Tua lapselle marjoja

Sinisellä sissillä

r> Punasella pussilla

Vatas alla vakalla

Häntäs alla häkillä.

68. Karstula. HO 18 37. 13.

Onni Matilainen.

Mäne sika mehtää

tule jouluks kotii

tuo lapselle marjoja

sinisessä sississä,

5 punasessa pussissa,

Valkosessa vakkasessa.

Klvlj. Ks. nr. 118.

69. Vlltas. HO 11 271. 13.

Kolima. Kokkolan talo.

Hus sika mehtään.

Tule jouluna kotiin.



Huis sika nietsäiiii. 31

13.

vanha

Tuo lapselle marjoja

Sinisessä sississä,

ä Punasessa pussissa,

Hännän alla laukussa.

70. Viitas. HO 8 161.

Kalima. Kokkolan talon

emäntä.

Hus sika mehtää,

Tule huomenna kotiin

Tuo lapselle marjoja.

Sinisessä sississä,

5 Punasessa pussissa,

Häntäs alla vakkasessa,

71. Hankas. Makkonen 4. 03.

Lanlettu varsinkin n. parikymmentä

vuotta takaperin yleisesti.

Hussi sika mehtää,

Tule jouluna kottii;

Tuo marjoja tuUessas

Sinisessä sississäsi,

5 Punasessa pussissasi,

Karvasessa kassissasi!

72. Rautal. Hänninen 3. 12.

Hus sika metsään,

tule jouluks' kotiin,

tuo lapselle marjoja

sinisessä sississäs',

,-, punaisessa pussissas',

käske lapset noukkimaan!

73. [Vesanto.] Fri 1. 208. 95.

Hus sika mehtään.

Tule jouluks' kotiin,

Tuoppa lapselle marjoja

Sinisessä sississäs,

ö Punasessa pussissas.

Karvasessa kassissas,

Häntäs alla massissas.

Huru huru hummalla kirkkoon.

74. Petäj. HO n 11. 13.

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin.

Poikkea tätilään,

Täti koakun leipoo,

ö Kana maion lämmittää.

Harakka lusikat lennättää,

Pienet linnut voita suolaa.

75. Jyväsk. pit. HO 8 22. 13.

Iikka Hirvonen.

Suu humma kirkkoon,

Poikkea tätilään.

Täti koakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

.-, Kana maijon lämmittää.

Harakka hevoset sukii,

Pienet linnut lusikat tuo.

76. Jyväsk. pit. Loukola 19. 14.

Palokka. A. Saxberg, 40 v.

Körö körö kirkkoon

papin muorin penkkiin

poiketaan tätilään

täti kakun leipoo

:, kukko puuron keittää

kana maion lämmittää

pikku linnut lusikat pesee

hiiri hierrintä vettää

varis vieraita vastaan ottaa.

77. Uurain. HO 11 66.

Suu humma kirkkoon.

Poikkea sieltä tätilään,

13.
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Täti koakun leipoo,

Kukko puuron keittää,

ö Kana maion lämmittää,

Pikkulinnut lusikat pesee,

Tallin Matti tallin luutii,

Harakat hevosen sukii.

78. Laukaa. HO 8 271. 13.

Mimmi Heinonen.

KörÖ körö kirkkoon.

Sieltä männään tätilään.

Täti koakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

:, Kana maion lämmittää,

Pienet lintuset lusikat tuo.

Harakka hevosen sukkii.

79. Kongink. HO 11 265. 13.

Niko Sallinen, 60 v., syni. Sumiai-

sissa.

Körö körö kirkkoon.

Mustalla ruunalla.

Valkealla valakalla.

Poikkea sieltä tätilään,

:, Täti koakun leipoo.

Kukko puuron keittää,

Kana maion lämmittää.

Pikku linnut lusikat pesee.

80. Saarij. Perho 9.

Körö körö kirkkoon

Papinmuorin penkkiin

Ruskealla ruunalla

Valkosella varsalla

.-, Poikkea tätilään

Täti kaakun leipoo

Kana maijon lämmittää

Kukko puuron keittää

Harakka lusikat pesee.

07.

81. Saarij. HO 1 1 96. 13.

Alviina Kautto.

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla,

Valkosella varsalla,

r> Piiolukkapolvella,

Hopialla helmellä;

Poikkea sieltä tätilään.

Täti koakun leipoo,

Kukko puuron keittää,

K) Kana maion lämmittää.

Pienet linnut lusikat tuo,

Talli-Matti tallin luo,

tai:

varis tallin luo.

Harakka hevoset sukii.

82. Saarij. HO 1 1 137. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Huis humma kirkkoon,

Poikkea sieltä tätilään,

Täti kakun leipoo,

Kukko puuron keittää,

r, Kana maion lämmittää.

Pienet linnut lusikat pesee,

Harakka hevoset sukii,

Varis-Maija tallin luona.

83. Saarij. HO 8 80. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V.. Kuoppalan

kylästä.

Korin korin kirkkoon

Papin muorin penkkiin.

Pappi löi palallaan,

Kirkherra kirjallaan.

5 Poikkee sieltä tätilään,

Täti koakun leipoo.
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Kukko puuron keittää,

Kana maion lämmittää,

Pienet lintuset lusikat pesöö,

10 Harakat hevoset sukivat,

Varis-Maija tallin luo.

84. Karstilla. HO 18 29. 13,

Vihtori Pirttinen.

[Viihdydyslaiiln polvella]

Huis hummuli kirkkoo

poikkee sieltä tätilää

täti koakun leipoo

kukko puuron keittää

.5 kana maijjon lämmittää

pienet linnut lusikat tuo

harakka kauhan kantaa.

85. Viitas. Österberg 255. 09.

Haapaniemi. Edla Paananen. 49 v.

Lasten tiiutilauluja

:

Körö, körö, kirkkoon,

Mustalla ruunalla,

Valkosella varsalla,

Tie tätilään,

5 Kukko puuron keittää.

Kana maidon lämmittää.

Lintu lusikan lennättää.

Västäräkki voita tuo,

Harakka hevoset ruokkii,

lii Varis tallin luopi.

Korppi sukii.

86. Viitas. HO 8 163. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Soo hoppa tätilään.

Täti koakun leipoo.

Kana maion lämmittää,

3

Pikkulinnut lusikat tuo,

:, Västäräkki voita tuo.

Raiital. Ks. nr. 187.

Körö körö kirkkoon.

87. Petäjäv. HO 11 2. 13.

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunakalla,

Valkealla valakalla,

.r, Hopealla helmellä.

Puolison polvella.

Petäjäv. Ks. nr. 74.

88. Jyväsk. pit. HO 8 21. 13.

likka Hirvonen.

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla.

Valkealla varsalla.

Jyväsk. pii. Ks. nr. 76.

89. Lankaa. HO 8 268. 13.

Mimmi Heinonen.

Körö körö kirkkoon,

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla,

VaPkosella varsalla,

5 Hoppeahel^^mellä,

Puolukkapol^vella.

90. Siimiain. Häyrinen 6. 13.

Kerääjä. 38 v.. oppinut pikkupoi-

kana isältään. Muistiinp. Piik-

kiössä.
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Lasta hypitetään polvella, sanotaan

nuotinomaisella äänellä.

„Körö, körö kirkkoon,

Siukosta sinkkoon,

ruskealla ruunalla,

valakosella varsalla

91. Samiain. Häyrinen 67. 14.

Kerääjä, 39 v., oppinut isältään.

Mnistiinp. Piikkiössä.

Körö, körö kirkkoon,

sinkosta sinkkoon,

ruskealla ruunalla,

valakosella varsalla (tam-

malla).

Kongink. Ks. nr. 79.

92. Saarij. HO 11 134. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio. 38 v.

Körö körö kirkkoon.

Ruskealla ruunalla.

Valkealla varsalla,

Puolukkapolvella,

5 Hoppealla helmellä,

Hauki tuli vastaan.

Koukkuja nieli;

Vanhan akan peässä

oli kuparilakki.

Saarij. Ks. nr. 80, 81 ja 83.

-, Pappi lyö paijjallaa

muori mustalla kengällää.

94. Viitas. HO II 273. 1

Kolima. Kokkolan talo.

Körö körö kirkkoon

Ruunalla ruskealla,

Valkosella varsalla.

o.

95. Viitas. HO 8 162.

Kolima. Kokkolan talon

emäntä.

Körö körö kirkkoon

Ruskealla ruunalla,

Val'^kosella tammalla.

Viitas. Ks. nr. 85.

13.

vanha

93. Karstilla. HO 18 28.

Vihtori Pirttinen.

Viihäydyslauln polvella

Körö kirkkoo

papin muorin penkkii

ruskealla ruunalla

Valkosella varsalla.

13.

13.96. Raiital. HO 8 262.

Körö körö kirkkoon.

Papin muorin penkkiin,

Ruskealla ruunalla,

Valakosella varsalla,

-, Koukkua koettaan (!),

Vaskea veäntään (!),

Kupariukko lankalakki peässä.

Lintu tiiopi liinapaidan.

97. Saarij. Liimatainen 43. 93.

Mnistiinp. Kiukaisissa.

Minä laulan lapselleni

lirputtelen linnulleni.

Lintu tuopi liina paian,

västäräkki väriraian,

5 harakka hyvän hamehen.

98. Saarij. HO 11 102.

Alv iina Kautto.

13.
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Millä laulan lapselleni,

Liekuttelen linnulleni.

Lintu tuopi liinapaian,

Hoapana hyvän hamehen,

5 Koskeloinen korvatyynyn,

Peäskynen peäaluksen,

Ketunkielen kekuttelen,

Jäkerrän jäniksen kielen,

Hiiren hippu, mykrän myssy,

K» Tavin takki, sorsan lakki,

Kärpäsen samettilakki.

Kivij. Ks. nn 431 Ja 118.

99. Hankas. Festen 17. 89.

Minä laulan lapselleni,

Lipottelen linnulleni.

Lintu mulle liinapaian.

Pääskyläinen päänalasen,

r, Koskeloinen korvatyynyn

Pieni lintu piipottimet.

100. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 1. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Minä laulan lapsen virren

Linnun virren liekuttelen.

Lintu tuopi liina-paian

Huopana hyvän hamehen
> Koskeloinen korvatyynyn

Piäskynen piän-aluksen

Pikku lintu villa-tyynyn.

101. Vesanto. Fri I. 3. 95.

Minä laulan lapsen virren,

Linnun virren lirkuttelen;

Lintupa -tuopi liina paijan,

Koskeloinen korva tyynyn,

r, Peäskynenpä peän alaisen,

Hoapana hyvän hanie'en.

Minä laulan lapsen kielen.

102. Pohjois-Hänie. Rudl)eck Ja
Rothnian 15. 50.

Minä laulan lapsen kielen.

Minä laulan lapsen kielen,

Kuikuttelen ketun kielen,

Jäkerrän jäniksen kielen.

Panen paimenen sanoja

ö Paimen kaatu kalliolle

Kallio kiven li tul le

Kiven littu väkkärälle

Väkkärä vesi halolle.

103. SaariJ. HO 8 99. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen. 6S l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Millä laulan lapsenvirren,

Pitemmän kun seinänhirien:

Paimen koatuu kukkulalle.

Kukkula vuoren väkkärälle.

104. KiviJ. Krohn 3991. 84.

Kinnula. Heikki Niemi. 34 v.

Minä laulan lapsen kielen,

Linnun kielen liepottelen,

Jäkerrän jäniksen kielen.

Ketun kielen keiputtelen,

:, Kettu pannaan kelallensa,

Revon poika reuvollensa.

Lintu tuopi liinapaian j.n.e.
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Miu, mau, Mikon kello.

105. Petäjäv. HO 11 7. 13.

Piu pau papin kello,

Lukkarin lesken lehmän kello.

Suntian papin kulunen.

106. Petäjäv. HO 11 27. 13.

Miu mau Mikkelin kello,

Kivijärven kirkon kello.

Lukkarin lesken lehmän kello,

Suntian papin kulunen.

107. Jyväsk. pit. HO 8 25. 13.

likka Hirvonen.

Piu pau papinkello,

Kivijärven kirkon kello.

Lukkarin lesken lehmän kello.

108. Uurain. HO 11 78. 13.

Miu mau Mikkelin kellot,

Kivijärven kirkon kellot.

Lukkarin lesken lehmän kel-

lot.

109. Saari] . Liimaiainen 35. 93.

Miiistiinp. Kiukaisissa.

Piu pau papin kello,

lukkarin lesken lehmän kello.

110. Saarij. HO 11 104. 13.

Alviina Kautto.

Piu pau papin kellot,

Lukkarin lesken lehmän kel-

lot,

Toisen talon tamman kellot.

Kivijärven kirkon kellot,

5 Soarijärven soarnakellot.

111. Saarij. HO 8 112. 13.

Kolkanlahti.

Piu pau papinkello.

Lukkarin lehon (1. lesken)

lehmänkello.

Alatalon varsan kello.

112. Kivij. Krohn 3993. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Miu mau Martin kello.

Kivijärven kirkon kello,

Lestin papin lehmän kello,

Lammin papin lampaan kello,

5 Lammin lukkarin hevosen

kello,

Kokkolan papin koiran kello.

Kivij. Ks. nr. 431.

113. Viitas. HO 8 167. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Miu mau Martin kello,

Kivijärven kirkon kello,

Lukkarin lesken lehmän kello.

114. Hankas. Pesten 13. 89.

Miu mau Mikon kellot,

Kivijärven kirkonkellot.

Lukkarin lesken lehmänkel-

lot,

Papin lapsen lampaankellot,

5 Siltavouvin sian kellot,

Vallesmannin varsan tiu'ut,

Vasikkalan varsankellot.

115. Hankas. Makkonen 6. 03.

Laulettu varsinkin n. parikymmentä

vuotta takaperin yleisesti.
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Miu, mau Mikon kello,

Kivijärven kirkon kello,

Lukkari leske lehmä kello,

Papi lapse lampaa kello,

:, Siltavouvi sijan kello.

Vallesmanni varsan kello.

116. Rauta/. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 4. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kot. Vii-

tasaarelta.

Piu, pau papin kello

Lukkarin lesken lehmän kello

Vallesmannin varsan kello

Asessyörin aasin kello

5 Siltavouvin sian kello.

Kivijärven kirkon kello.

Nukuta, jumala, lasta.

1 17. Suiniain. Kaukoranta II. 10.

A. S. Kaukoranta, o.s. Hirvonen.

Oppinut 1860'luvulla. Muistiinp-

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

Nukuta Jumala lasta.

Että mä saisin itekkin moata,

Petäjäisen penkin peässä,

Raitasen rahin nenässä,

5 Kultatuolin kumpusessa.

Saarij. Ks. nr. 147 ja 148.

118. Kivij. Krohn 3534. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v. Kuul-

lut vanholta muorilta.

Lasten laulu.

Nukuta Jumala lasta,

Makuhuta inakiaista^

Että minä saan iteki maata

Sekä kerki^« kenolle (= maa-

ta).

ö Älä tuuli tupahan tule,

Tuvassa on tuvan tekijä,

Lasten herra lattialla,

Tuuti luuti, tuuti luuti.

Mene aitan portahan alle,

10 Siellä on aitan avahin

Aitan lattialla.

Siellä on tehty tervapuut,

Siellä on piiohln tynnyrin ne-

nässä,

Puurokuppi puohtimessa.

1., Mene vävy syömähän,

Maitokuppi vieressä.

Siellä on intehet' evähät.

Siellä on voita pyttysessä,

Kaloja kaukalossa,

20 Viina pottu hinkalossa,

Pahkakuppi sinne pantu.

Johon viina vingastaa,

Josta kaikki kallistaa.

Se on pahasta tehty,

25 Sekä koivusta koottu,

Että lepästä löyhytty.

Nuku, nuku nurmilintu.

Väsy, [väsy] västäräkki.

Tee pellolle pesäsi,

30 Vuorelle asuntosi,

Kalliolle kartanosi.

Tuopa lintu liina paian.

118. 1 Sitä sanotaan vaan pieniä lapsia vanhat imeiset. Kert. sei.

kun on keitto-aineita. Inteitä mitä on laitettavia aineita. Kert. sei.

" Inteet
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Haapana (^emmonen vesilintu)

hyvän hameen,

Koskelainen korvatyynyn,

35 Pääskynen päänalasen.

Tavin takki, sorsan lakki,

Hiiren hiippa, myyrän myssy,

Kärpäsen samettilakki.

Hiiri juoksi hirttä myöten,

40 Kärpänen pärettä myöten,

Hevonen tietä myöten,

Sekä sika siipotteli.

Hus sika mehtään.

Tuo lapselle marjoja

-lö Sinisessä sississä,

Punasessa pussissa,

Valkosessa vassissa,

Karvas kolossa,

Häntäs alla vakkasessa,

50 Tiputtele pitkin tietä.

Mänkeä lapset syömään!

119. Klvij. Krohn 3673. 84.

Kinnula. Anna Kaisa Kinnunen,

83 V.

Lasten laula.

Nukuta Jumala lasta,

Makuuta Maria,

Että minä ite makaisin

Rautasen rahin [nenässä],

5 Kultatuolin kukkuralla.

Petäjäisen penkin päässä.

Läksinpä minä läkkilään

Päätäni silkillä silittämään.

Läkin koirat haukkumaan.

10 Minä aialle kapain.

Aita kaatu kahen puolen,

Minä kupsain kuusikkoon.

Kuusikko kuueksi muruksi,

Minä lensin lepikkoon,

15 [Lepikko] mereksi muuttu,

Minä karsin kankahalle,

[Kangas] hiekaksi hilahti.

Minä manin männikköön,

Kuulin sieltä kurjan

•20 Papin niityltä panevan,

Heinäsuolta helkyttävän.

Panin kurjan suitet suuhun,

Suitet suuhun, päitet päähän.

Ajoin korjalla kotiin.

25 Käskin Ellin lypsämään.

Eipä Elli nisiä löynny.

Ite lypsin lyykyttelin.

Kannon maion kapsuttelin.

Panin pahtaan nenään.

M) Kiulu kaatu kimpin kämpin.

Kulta kupponen kumahti,

Ellin lapset lakkimaan,

Lampaat lakentamaan,

Elli ite itkemään,

;j5 Ja minä ite nauramaan.

Kivij. Ks. nr. 431.

Nurmilintu.

120. Pohjois-Häme. Riidbcck ja

Rothman 14. 50.

Nuku, nuku nurmilintu!

Väsy, väsy västäräkki!

Tieppä pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi!

5 Tuoppa unta tuokkosessa,

Pikkusessa palasessa,

Yhen sormen mäntävässä.

Pienen peukalon kokoista!

121. Petäjäv. HO 11 1. 13.

Nuku nuku nurmilintu.

Väsy väsy västäräkki,
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Tie pellolle pesäs,

Kalliolle kartanos,

ä Koivunjuurelle kotisi.

122. Jyväsk. pit. HO 8 19. 13.

Iikka Hirvonen.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki.

Tieppä pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi,

5 kivikolle kirkkotiesi.

123. Uurain. HO 11 79. 13.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tie pellolle pesäs.

Kalliolle kartanos.

124. Siimidin. Kaukoranta 12. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

Nuku, nuku nurmilintu.

Väsy, väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi,

5 Kivikolle kirkkotiesi.

Kyllä Herra herättääpi,

Vihtavarpu virvottaapi.

Koivunoksa oikaseepi.

Sorsa soitti kanteletta,

10 Vesilintu vempelettä,

Koskessa kivenkolossa.

125. Siuniain. HO 8 284. 13.

Vilho Lumme. Oppinut äidiltään

Henrika Sorriita, synt. Häyrinen.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäsi.

Kalliolle kartanosi,

5 Kivikolle kirkkotiesi.

126. Sumiain. Häyrinen 63. 14.

Muistiinp. Piikkiössä.

Nuku, nuku nurmilintu,

väsy, väsy västäräkki,

tieppä pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi.

127. Kongink. HO 1 1 266. 13.

Niko Sallinen, 60 v., synt. Sumiai-

sissa.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäs,

Kalliolle kartanos.

128. Kongink. HO 8 153. 13.

Lapinkangas.

Nuku nuku nurmilintu.

Väsy väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäs.

Kartanolle kammios.

129. Saarij. Taipale 27. 59.

Vanha laulu lasta nukuttaessa

laulettava.

Nuku nuku nurmi lintu

Väsy väsy västäräkki

Tehyä [?] pellolle pesäs'

Kalliolle kartanosi.

5 Linnas latele lehoille

Laske sarjas sammalelle

pane mättäille munasi

Pensastoille pehmiöille.

Jossa lapset leikillöisi

10 Pienoset pelinpitäisi,

Isostenkin ihmeheksi^
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Että uupusi unehen

Pienten pirtiimme pihalta [?]

Lapset pienet lattialla.

15 Kaatusi katalat kaiki

Ilman heijan hiertämätä

Kätkyenkin käyttämätä.

Ilman mummun muuta huolta

Taikka Tummun tuuitusta.

130. Saari] . Liimatainen 44. 93.

Miiistiinp. Kiukaisissa.

Nuku nuku nurmilintu,

väsy väsy västäräkki,

tieppä pellolle pesäsi

kalliolle kartanosi

5 tuvan taakse tunkiosi

koivun juurelle kotosi ^

131. Saarij. HO 11 103. 13.

Alviina Kautto.

Nuku nuku nurmilintu,

Tie pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi.

Tuvan taakse tunkiosi,

o Koivun oksalle kotosi.

132. Saarij. HO 11 240. 13.

Johannes Mäkelä.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäs,

Kalliolle kartanos,

5 Koivun oksalle kotosi.

133. Saarij. HO 1 1 130. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen, 65 v.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tie pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi.

^' Siellä sun Herras hellittää,

Vitan oksa virvottaa,

Koivun oksa oikasee.

134. Saarij. HO 8 107. 13.

Kolkanlahti.

Nuku nuku nurmilintu.

Väsy väsy västäräkki,

Tie pellolle pesäsi,

Kalliolle kartanosi,

5 Korpeen kotisi,

Moantielle majasi,

Tuvantielle tunkiosi.

135. Saarij. HO 24 539. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Nuku, nuku nurmilintu

Väsy, väsy västäräkki

Tee pellollen pesäs

Kaihoilen kartanos.

Kivij. Ks. nr. 118.

136. Viitas. HO 8 168. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Nuku nuku nurmilintu,

Väsy väsy västäräkki,

Tie pellolle pesäs.

Kalliolle kartanos,

h Rauniolle rakennokses.

137. Raiitai. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 2. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

130. ^ Voi myös lukea: kotasi.
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Nuku, nuku nuruii-lintu

Väsy, väsy västäräkki,

Teeppä pellolle pesäsi

Kalliolle kartanosi

5 Maantielle hyvä-majasi.

Tule yöksi laulamahan

Päiväksi visertämähän.

Vyöni annan laulajalle

Solokeni visertäjälle.

138. RaiitaL Harlui 7. 04.

KiiiiUnt usealta.

Nuku nurmilintu.

Väsy väsy västäräkki.

Tie pellolle pesäsi,

kalliolle kartanosi,

5 aholle asunsijasi.

Tule yöksi laulamaan.

Päiväksi sivertämään.

Vyöni annan laulajalle,

solkeni sivertäjälle.

139. Vesanto. Fri I. l. 95.

Nuku, nurmilintu,

Väsy, väsy västäräkki,

Tieppä pellolle pesäsi,

Kallijolle kartanosi

5 Aholle asuinsijasi;

Sieltä muihen löyteeksesi

Paimenessa käyvessäsi,

Mustan lehmosen perässä

Kirjavaisen kintereessä

10 Valakosen vasikan jälessä.

Tule uni uunin päältä.

140. Petäjäv. HO 11 10. 13.

Tule uni uunin peältä.

Lyö (1. Koppoa) lasta silmän

peälle.

141. Jyväsk. pU. HO 8 20. 13.

Iikka Hirvonen.

Tule uni (l.ukko) uunin peäl-

tä.

Ammu lasta silmän peältä,

Teällä on akka ammuksissa,

Koukkuleuka kuonnuksissa,

ö Väkäleäka veännyksissä.

142. Jyväsk. plt. Loukoin 40. 14.

Piinppola. Iida Oksanen.

Tule uni uunin päältä

ammu lasta silmän päälle.

143. Siimialn. Kaukoranta 13. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

Tule uni uunin peältä,

Kultakuppinen käessä,

Kultasulka kuppisessa,

Sipase lasta silmän peältä.

o Uni uunilta kysyypi.

Unen poika porstuasta:

„Onko lasta kätkyessä,

Pientä peitetten sisässä,

Vakahista voattehissa?"

144. Saarij. Liimatainen 39. 93.

Muistiinp. Kiukaisissa.

Tule uni uunin peältä

sivo lasta silmän päelle.

Tuoppa terva tuohisesi,

jolla silmiä sivele

o näkimiä näpäytä.

145. Saarij. Liimatainen 40. 93.

Muistiinp. Kiukaisissa.
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Tule ukko uunin peältä,

nukku matti moailmalta

kanna uni konttiasi

tämän keh'on kuuluville.

146. Saarij. HO 11 107. 13.

AIviina Kautto.

Tule ukko uunin peältä,

Sivele lasta silmän peälle.

147. Saarij. Taipale 28. 59.

Unta toivoessa.

Tule uunilta unisen

Sivo lasta silmän päältä

Ettän saisin itek' maata:

Petäjäisen penkin peällä

5 Rautasen rahin nenällä.

Kulta tuolin kukkulalla.

Vaski vuoteilla ven^/ä.

148. Saarij. HO 1 1 174. 13.

Kolkanlahti. Lyyli Kivinen. 19 v.

Tule ukko uunin peältä

Sivo lasta silmän peälle,

Että mä itekkin moata saisin,

Peräjäisen penkin peässä,

5 Kultatuolin kukkulalla.

Se on mettä makeampi,

Pikarissa penkin peässä.

149. Saarij. HO 8 109. 13.

Kolkanlahti.

Uni tulloo uunin peältä,

Siipasoo lasta sil'män peältä.

150. Saarij. HO 8 123. 13.

Kolkanlahti.

Tule uni uunin peältä,

Ammu lasta sirmän peältä.

151. Saarij. HO 24 548. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Tule uni uunin päältä

Paina lasta silmän päälle.

152. Viitas. Österberg 257. 09.

Haapaniemi. Emma Koljonen, 40 v.

Uni ukko uunin päältä.

Terva toppelo käessään,

Tule ja terva[a] lapsen silmät,

Kun se on niin äessään.

153. Viitas. HO 8 155. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Tule uni uunin peältä

Ammu lasta sil'män peältä.

154. Hanlzas. Festen 14. 89.

Tule ukko uunin päältä.

Ammu lasta silmän päälle.

Tuo unta tuokkosella,

Kanna karpiokapalla.

5 Uni ulkona kysyy,

Sanoo sammalten takana:

Onko lasta kätkyessä.

Pienissä peitteissä.

Valkeissa vaatteissa?

155. Hanlzas. Festen 15. 89.

Unen poika porstuassa

Tervatuokkonen käessä.

Tervaa, tervaa lapsen silmät.

Se oi' äsken äissään!

156. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 6. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta,
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Uni-ukko uunin piällä

Ammu lasta silimän piälle!

157. Ra II tai. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 8. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kot.

Viitasaarelta.

Unikurppo, Luikon poika

Tuoppa unta tuokkosella

Kanna kippakappasella

Tervatuokkonen käessä,

,-, Sulka tervatuokkosessa,

Joka silimiä sipovi,

Näkemiä näppäilevi.

158. Raiital. Kuopion lys., toverik.

XXXVII: Jalkanen 10. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Unen poika porstuassa

Tervatuokkonen käissä

Tule, tervoo lapsen silimät

Etfei ois niin äissään.

Tuonen tupa.

Pohjois-Häme. Ks. nr. 314,

159. Petäjäv. HO 11 6.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuonelan kirkon kellariin,

Sieir on tupa turvekatto,

Hieno hiekkapermanto.

13.

160. Siimiain. HO 8 285. 13.

Vilho Lmnnie, oppinut äidiltään

Henrika Sorrilta, synt. Häyrinen.

Tuuti lasta tuonelaan,

alle nurmen nukkumaan.

SielTon tupa turvekatto,

Hieno hiekka pellonmoa.

•161. Kongink. HO 8 151. 13.

Lapinkangas.

Tuuti lasta Tuonelaan,

tuonne kirkon kammioon.

Siellä tupa turvekatto,

Hieno hiekka pellonmoa.

162. Saarij. Tarvaalan maan-

viljelyskoulun oppilaat IK

85-86.

Tuuti lasta Tuonelaan

Kivikirkon kammioon,

Siel' on tupa turve-katto

Hieta pieni permanto.

163. Saarij. Liimatainen 30. 93.

Mnistiinp. Kiukaisissa.

Tuuti lasta tuonelaan,

tuonne kirkon kammioon,

sieir on tupa turvekatto,

hieno hiekka peltomoa.

164. Saarij. HO 11 131. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen, 65 v.

Tuuti lasta tuonelaan,

Tuonelan herran kellariin,

Siell on tupa turvekatto

Hieno hiekka pellonmaa.

165. Saarij. HO 8 97. 13.

Kolkanlaliti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

162, 1 Alkuperäinen käsikirjotus kadoksissa.
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Kivi kirkon kammioon,

Sieir on tupa turvekatto,

Hieno hiekka permanto.

-166. Saarij. HO 8 120. 13.

Kolkanlahti.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuuti Tuonelan tupaan,

Sieir on tupa turvekatto,

Hieno hietapermanto.

167. Saarij. HO 24 544. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, ilsell.,

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Tuulin lasta Tuanelaan

Tuanne Tuanelan tupaseen

Pappi lyä pailallaan

Kirkherra kirjallaan

o Suntio sukallaan.

168. Karstilla. HO 18 30. 13.

Vihtori Pirttinen.

f Viihdydysla nIn polvella /

Tuuti lasta tuonelaan

kirkon kelloja kuulemaan

siel on tupa turvekatto

multamaja permanto.

169. Viitas. HO 8 156. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Tuuti lasta Tuonelaan,

Tuonne kirkon kammariin

Sieir oti tupa turvekatto

Hieno hiekka peltornoa.

170. Hankas. Festen 11. 89.

Lasten lauluja.

Tuuti lasta tuonelaan

Tuonelan kirkon kammioon.

Sieir on tupa turvekatto

Hieno hiekka pellon paikka,

5 Sivuseinä syltäpitkä.

Peräseinä kyynärätä.

171. Hankas. Makkonen 8. 03.

Laulettu varsinkin n. parikym-

mentä vuotta takaperin yleisesti.

Tuuli lasta tuonelaan.

Tuonne kirkon kammioon.

Sieir on tupa turvekatto,

Hieno hiekka pellon muana.

172. Raiital. Kiiopiion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 3. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoi-

siin Viitasaarelta.

Tuuti lasta tuonelaan

Tuonne kirkon kammariin

sieir on tupa turve katto

Hieno hiekka pelto muana.

ö Tuuti lasta tuonelaan

Tuonne kirkon kammariin.

173. Vesanto. Fri L 9. 93.

Tuuti lasta tuonelaan

Tuonne kirkon kammariin:

Joss' on tupa turvekatto.

Hieno hiekka peltomoa.

Tupakklruila.

174. Petäjäv. HO 8 1. 13.

Kintaus, Onnela. Erika Vallden.

Tpruu tpruu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiputtelin,

Kangasta myöten kaputtelin,

5 Itkin tullessani.
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175. Jyväsk. pit. HO 8 18. 13.

Iikka Hirvonen.

Tuuti lulla tupakkarulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

Kangasta myöten kaputella.

176. Uurain. Vallenius 104. 13.

Tui tui tupakkarullaa

Mistäs tiesit tänne tulla

Tietä myöten tiesin tulla,

Tääir oli akka ammuttuna

5 Koukkuleuka kuoluksessa

Väkäleuka väsyksissä.

177. Uurain. HO 1 1 69. 13.

Tpruit tpruit tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

Kangasta myöten kaputella.

178. Laukaa. HO 8 269. 13.

Mimmi Heinonen.

Tuu tuu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla.

Tietä myöten tiesin tulla,

Pellon poikki tapsutella.

179. Suniiain. Häyrinen 13. 13.

Kerääjä, 37 v. Oppinut lapsena.

Muistiinp. Piikkiössä.

Tuu, tuu, tupakkirulla,

mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

kangasta myöten kaputella.

180. Suniiain. Kaukoranta 14. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860'luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Tuutilaulu.

Tuuti lullaa, tupakkirullaa.

„Mistäs tiesit tänne tulla?"

„Tietä myöten tiesin tulla,

Teälläpä sinua tarvittihin,

5 Piipun kanssa korvettihin."

181. Kongink. HO 8 150.

Lapinkangas.

Tuuti lulla tupakkirulla.

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

Ojoa myöten luikutella.

13.

ro.182. Saarij. HO 8 UI.
Kolkanlahti.

Tprui tprui tupakkirulla,

mistä tänne tiesit tulla?

Tietä myöten tiesin tulla.

Teälläpä sinua tarvitaan,

f. Piipun kanssa poltetaan,

Koukun kanssa korjataan.

Teällä on akka ammuksissa,

Koukkuleuka kuolluksissa,

Penkin peällä pyllyllään.

183. Saarij. HO 24 513b. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL.

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Tuu tuu tupakkirulla

Mistäs tiäsit tänne tulla

Tulin pitkin Turku-tiätä

Hämeenlinnan härkätiätä.

184. Kivij. Krohn 3666b. 84.

/Kinnula./ Liisa Kinnunen, yli 50 v.

Ptrui ptrui tupakkirulla.

Mistäs [tiesit] tänne tulla?

Tietä myöten, tietä myöten.
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Täälläpä sua tarvittiin,

ö Piipun kanssa korvettiin,

Tai tai talia ja voita

Munia ja makkaroita.

185. Viitas. HO 8 157. 13.

Kalima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Tui tui tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla,

Kepin kanssa keputella.

-, Teälläpä sinua tarvitaan

Piipun kansan (!) korvetaan.

186. Hankas. Festen 20. 89.

Tpruu, tpruu tupakkirulla,

Mistäs tiesit tänne tulla?

Tietä myöten tiesin tulla.

Tiesin täällä tarvittavan

5 Pitkällä piipulla poltettavan,

Siansarvella soitettavan.

Tääll on akka ammuksissa,

Koukkuleuka kuolluksissa,

Väkäleuka väännyksissä,

1(1 Uunin päällä uuvuksissa

Pöyän päällä pyörryksissä,

Tallin päällä tainnuksissa.

187. Raiital. Siren S. 51. 91.

Tuuti lullaa, tupakka rullaa,

Mistä tiesit tänne tulla.

Tulin pappilan pihoja myö-

den

Pappilassa äkäinen koira,

-, puri pojan jalan.

Poika juoksi tätilään,

tätilässä oli-muata lehmä

Täti alla lypsämässä.

Pukki putosi kaivoon,

1(1 kultalehti suussa

Missä mei'än oma muori,

kiven alla kellarissa

Mitä siellä tekemässä,

silkkikangasta sitomassa,

ir> koreeta kangasta kutomassa.

Tuudin lasta turvakseni.

188. Petäjäv. HO 11 35. 13.

Tuuvin lasta turvakseni,

Vanhan päivän varakseni.

Eipä turvaa tullukkaan.

Tuli tukkani repijä.

189. Saarij. HO 11 132. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen, 65 v.

Tuuin lasta turvakseni,

Vanhan päivän varakseni,

Ei siitä turvaa tullukkaan,

Tuli tukan vetäjä.

190. Saarij. HO 8 119. 13.

Kolkanlahti.

Tuuin lasta turvaksen,

Vanhan päivän varaksen,

Eipä turvoa tullukkaan.

Tulipa tukkani repijä,

ä Peäkallon kolistaja (kol^kut-

taja).

191. Saarij. HO 24 518. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Mnistiinp. Hauholla.

Tuulin lasta turvakseni

Vanhan päivän varakseni

Eipä turvaa tullukkana
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Tulipa tukan vetäjä

-, Kasvo kallon kolkuttaja.

Karstula. Ks. nr. 286.

Uni ulkona kyselee.

Siimiain. Ks. nr. 143.

192. Saarij. HO 8 108. 13.

Kolkanlahti.

Ukko uunilta pulihuu,

Partavoar' paukuttaa:

Onko lasta kätkyessä?

Unimatti uunin peällä,

193. Saarij. HO 24 549. 13.

Vastiuki. Leena Viinikainen, it-

selL, 60 V. Muistiinp. Hauholla.

Uno ulkona kyselee

Onko lasta kätkyessä

Vakallista vakkasessa.

194. [Kivij.] Krohn 3804. 84.

Pösölän kestikievari. Heikki Lep-

pänen, 56 V.

Lasten laulu.

Akka uunilla puhuu,

Partasuu paukuttaa:

Onko lasta kätkyessä,

Pienten peitetten sisässä?

ä Mulla on villaset kätöset,

Pelnneät peukaloiset,

Jolla niinä pieniä pitelen.

Kivij. Ks. nr. 431.

195. [Pihtip.?] Krohn 16421.85.

a. Uni uunilta kysyy:

Onko lasta kätkyessä.

Pientä peitetten sisässä?

b. Uni null^un nälkiin poika.

Hankas. Ks. nr. 154.

196. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 7. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v.. kotoisin

Viitasaarelta.

Ukko uunilla kysyvi:

Onko lasta tuutusessa

Pientä lasta peiton alla?

B. UUDEMMAT, LOPPUSOINTUA
TAPAILEVAT

Aa, aa, allin poika.

197. Uurain. HO 11 62.

Aa aa Allin poika.

Pienen linnun poika.

Ei ole isää, ei ole äitiä,

Kukapa lasta hoitaa.

13.

198. Saarij. HO 8 78. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 6iS I. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Aa aa Allin poika.

Pienen linnun poika,

Ei 00 isää, ei oo äitiä,

Kuka poikaa tuutii.
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199. Viitas. HO 8 158. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Aa aa Allin poika,

Pienen linnun poika.

200. Ra Iitai. Kuopion lys. toverlk.

XXX VII: Jalkanen 12. 87.

Kristiina Siekkinen. 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Aa, aa allin poika

Pienen linnun poika

Ei ou isää, ei ou äitiä

Joka lasta hoitaa.

201. Rautal. Hänninen 8. 12.

Aa aa allinpoika,

pienen linnun poika;

ei 00 isää, ei oo äitiä,

kuka lasta hoitaa.

Heijaa, heijaa, Heikin lasta.

202. Sumiain. HO 8 280. 13.

Vilho Lumme. Kuullut äidiltään

Henrika Sorriita. synt. Häyrinen.

Hussaa heijaa Heikin lasta,

Tuuti tuomarin tytärtä.

203. Saarij. HO 8 82. 13.

Kolkanlahti. I uomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V.. Kuoppalan ky-

lästä.

Aa aa Antin lasta.

Tuuti Tuomaan tytärtä.

204. Saarij. HO II 135. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Heijaa lullaa Heikin lasta.

Tuuti Tuomaan tytärtä.

Hussan, pissan, pientä lasta,

mikä lapsella lienee.

205. Petäjäv. HO 11 31. 13.

Pis pis pikkusta lasta,

Mikä tällä lapsella lienee?

Lieneekö ämmät säikytelleet

Illalla kylpytiellä.

206. Jyväslz. pit. Loukola 38. 14.

Palokka. A. Saxberg, 40 v.

Tuuti lulla lasta

mikä tuolla lapsella lienee

liekkö ämmät säiköttäneet

illalla saunatiellä.

207. Uurain. HO 11 81. 13.

Hussan pissan pikkusta

lasta,

Mikä lapsella lienee.

Lieneekö äiti säikytellyt,

Illalla saunatielle.

Sumiain. Ks. nr. 214.

208. Saarij. Liimatainen 32. 93.

Muistiinp. Kiukaisissa.

Hussan pissan pientä lasta

mikä lapsella lienee,

oisko äiti suututtanna

illalla sauna tiellä.

209. Saarij. HO 11 170. 13.

Kolkanlahti. Lyyli Kivinen. 19 v.

Hussaa pissaa pikkuista

lasta

Mikä tuolla lapsella lienee?

Lieneekö ämmät säikytelleet

Illalla saunatiellä.
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210. Karstula. HO 18 :Uk 13.

Omii Matilainen.

Hussaa pissaa pikkusta lasta

mikä tällä lapsella lienee

lieneekö äitinsä langettanut

illalla saunatielle.

Kivij. Ks. nr. 432.

211. Viitas, HO 8 169. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Huissan pissan lasta,

Mikä tällä lapsella lienöö?

Liekkö illalla säikytellä

Mummu kylypytiellä.

Minä tuudin pientä lasta.

212. Petäjäv. HO 11 26. 13.

Minä tuuvin pientä lasta

Pienen koakun eistä,

Josei koakkua anneta,

Annan tuuvin seista.

213. Uurain. HO 1 1 77. 13.

Minä tuuvin pientä lasta

Pienen koakun eistä.

Jos ei koakkua leivota,

Niin antaa tuutun seistä.

214. Sumlain. Häyrinen 15. 13.

Kerääjä, 37 v. Oppinut lapsena.

Miiistiinp. Piikkiössä.

Hussaa, pissaa pikkusta lasta

pienen koakun eestä;

jos ei koakkua leivota,

nii antaa tuutun seesta.

f, Hussaa pissaa pikkusta lasta,

4

mikä tuolla lapsella lienee,

lienekö äiti säikytelly

illalla kylypytiellä.

215. Saarij. Liimatainen 29. 93.

Muistiitip. Kiukaisissa.

Lasten tuutu = kehtolauluja.

Minä tuuvin pientä lasta

pienen koakun eistä,

jos ei koakkua leivota

niin annan tu'un seista.

216. Saarij. HO 24 537. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen. itselL,

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Minä tuuvin piäntä lasta

Piänen kaakun eistä

Eipä kaakkua annettukaan

Annettiin leivän palanen.

217. Karstula. HO 18 27. 13.

Vihtori Pirttinen.

Kehtolaulu

Hussan pissan pikkusta lasta

pienen koakun eestä,

jos ei koakkua anneta

niin annan lullun seista.

218. Viitas. HO 8 166. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Minä tuuin lasta

Koakun pienen eistä.

Jos ei koakkua anneta,

Annanpa tuutun seistä.

219. Hankas. Festen 16. 89.

Tuuti, tuuti pientä lasta

Pienen kakun eistä,
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Jos ei kakkua leivota,

Annan tuutun seistä.

220. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 15. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Hussala, pissala pientä lasta

Pienen kuakun eistä,

Jos ei kuakkua anneta

Niin joutaapa lullu seista.

Piu, pau, kirkonkellot huutaa.

221. Petäjäv. HO 11 8. 13.

Piu pau papin kello,

Kirkon kellot huutaa.

Tuokaa tänne pieniä lapsia

On teällä paljon muita.

222. Saarij. HO 1 1 151. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen. 65 v.

Piu pau papinkello.

Iso kellopa huutaa:

Tulkaa tänne pienet pojat,

Tääll on paljon muita.

223. Rautal. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 11. 87.

Kristiina Siekkinen. 70 v.. kotoisin

Viitasaarelta.

Kirkon kellot huutaa

Pieniä lapsia hautaan:

Tulkaa tänne pienet lapset

Tääl' on paljon muita.

Tikanpoika.

224. Petäjäv. HO II 12.

Tii tii tikan poika

13.

Teki tielle nauriin.

Tuli köyhä paimenpoika,

Söi sen tikan nauriin,

5 Tikka se itkeä tillitteli

Paimenpoika nauroi.

225. Stimiain. Kaukoranta 10. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

Tii, tii, tikanpoika,

Teki tielle nauriin.

Tuli paha paimenpoika.

Söi sen tikannauriin.

226. Sumiain. Häyrinen 14. 13.

Kerääjä, 37 v. Oppinut lapsena

Muistiinp. Piikkiössä.

Tii, tii tikanpoika

teki tielle nauriin,

tuli paha paimenpoika

söi sen tikan nauriin.

227. Saarij. HO 1 1 106. 13.

Alviina Kautto.

Tii tii tikanpoika

Teki tielle nauriin.

Tuli tuhma paimenpoika.

Söi sen tikan nauriin.

228. Saarij. HO 11 171. 13.

Kolkanlahti. Lyyli Kivinen. 19 v.

Tiitii tiitii tikan poika,

Kyllä mä tiiän pesäs:

Se on kuivalla kuusen juu-

rella

Loukanna nenäsä.
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229. Saarij. HO 8 IIS. 13.

Kolkanlahti.

Tii tii tikan poika,

teki tielle nauriin,

tuli paimenpoika,

söi tikan nauriin.

230. Saarij. HO 24 546. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itse II.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Tii tii tikanpoika

Teki tiälle nauriin

Tuli paha paimenpoika

Söi tikan nauriin.

Korpikuusen latvassa

Ja lahokannon nenäss!

234. Hankas. Makkonen 3. 03.

Laulettu varsinkin n. parikymmentä

vuotta takaperin yleisesti.

Tii, tii tikan-poika

Teki tielle naurii;

Tuli paha paimenpoika

Söi sen tika naurii.

f, Tii, tii tikan-poika,

Tiijän mä sun pesäs.

Kuivan kuusen latvassa,

Ja lahokannon nenäs!

231. Viltas. Salo 469. 14.

Kalle Mutikainen. II v. Muistiinp.

tiattulassa.

Tii tii tikanpoika,

Teki pienen halmeen,

Tuli paha paimenpoika,

Söi sen tikan halmeen.

232. Vlitas. HO 8 160. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Tii tii tikan poika

Teki tielle nauriin.

Tuli paha paimenpoika.

Söi sen tikan nauriin.

233. Hankas. Festen 10.

Lasten lauluja.

Tii, tii tikanpoika

Teki tielle nauriin,

Tuli paha paimenpoika

Söi sen tikan nauriin..

5 Tii, tii tikanpoika

Tiiänpä sun pesäs!

89.

235. Raiital. Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 13. 87.

Kristiina Siekkinen. 70 v.. kotoi-

sin Viitasaarelta.

Tii, tii tikan poika

Teki tielle nauriin,

Tuli paha paimen poika

Söi sen tikan nauriin.

236. Rautal. Hänninen 5. 12.

Tii tii tikanpoika,

liedänpä sun pesäs':

Kuivan kuusen kuoren alla

on tikanpojan pesä.

237. Rautal. HO 8 266.

Tii tii tikan poika

tek tielle nauriin;

tuli paha paimenpoika,

nipo napo nauriin;

:. tikka se itkeä illitti,

paimenpoika nauro.

Paimenpoika se ilossansa

hyppäsi nauris taskussa.

13.
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238. Vesanto. Fri I. 6. 95.

Tii tii tikan poeka

Teki tielle iiaoriin,

Tuli paha paemenpoeka,

Söe tikan naoriin.

f, Tikka se itkee illitti

Mut paemen poeka se naoroe.

Tuuti lullaa lasta, kissa tuli

vastaan.

239. Petäjäv. HO 11 34. 13.

Aapa lullaa lasta,

Kissa tuli vastaan.

Kissa istu kiikun päälle

Tuuitteli lasta.

240. Jyväsk. pit. HO 8 23. 13.

Iikka Hirvonen.

Tuuti lullaa lasta,

Muori tuli vastaan.

Kissa istu kiikun peällä,

Kiikutteli lasta.

241. Uurain. HO 11 63. 13.

Tuu tuu lasta,

Kissa tuli vastaan.

Kissa hyppäs kiikun peälle,

Kiikutteli lasta.

242. Saari] . Liimatainen 31. 93.

Maistiinp. Kiukaisissa.

Tuutilullaa lasta

mummu tuli vastaan,

kissa istui kiikun peällä

tuuvitteli lasta.

243. Saarij. HO 8 79. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Hussaa pissaa lasta.

Kissa tuli vastaan,

Kissa kampi kiikun päälle,

Kiikutteli lasta.

244. Viitas. HO 8 159. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Aa lulla lasta.

Kissa tuli vastaan.

Kissa hyppäs kiikun peälle,

Kiikuttel lasta.

Tuuti lullaa lasta, muori tuli

vastaan.

245. Jyväsk. pit. HO 8 24. 13.

likka Hirvonen.

Tuuti lullaa lasta.

Muori tuli vastaan,

Sinisukka, napukenkä.

Mummu piiskas lasta.

246. Jyväsk. pit. Lotikola 41. 14.

Puuppo la. Iida Oksanen.

Aa lulla lasta

vinkerpori vastaa

sinisukka napukenkä

muori piiskas lasta.

247. Uurain. HO 1 1 64. 13.

Aa lullaa lasta.

Akka tuli vastaan.

Kontti selässä, keppi käissä,

Tahto viiä lasta.

248. Uurain. HO 11 70. 13.

Hussaan pissaan pikkusta

lasta.
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Punasukka, uapukenkä,

Muori se piiskaa lasta.

249. Saaiij. HO 8 85. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 6H l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Elä itke raukka,

Surmankenkä paukkaa,

Sinisukkaa napukcnkää,

Mummu piiskaa lasta.

Saarij. Ks. nr. 258.

250. Vesanto. Fri I. II.

Tuutilulla lasta,

Vingeripori vastaa.

Sukka katos, kenkä katos.

Muori se piiskas' lasta.

95.

C. ERILAISIA KEHTOLAULUJA.
251. Petäjäv. HO 11 5. 13.

Tuuti lasta nukkumaan!

Kultanukki, sokeritoppa,

Herran terttu teijaa.

252. Petäjäv. HO 11 9. 13.

Minä laulan Arvilleni

Yhen univirren

Pisemmän kuin seinähirren.

253. Petäjäv. HO 8 2. 13.

Kintaiis, Onnela. Erika Vallden.

Aa aa akana,

Kahen lukon takana

Äiti makaa sängyssä.

Isä äijin takana.

254. Sumiain. Kaukoranta 15. 10.

A. S. Kaukoranta (o. os. Hirvonen).

Oppinut 1860-liivnlla. Miiistiinp.

Tyrväässä.

Tuutulaulu.

„Tule tänne turkulainen,

Soa tänne samettihousu,

Veä tänne verkahousu!"

255. Saarij. Liimatainen 33. 93.

Mnistiinp. Kiukaisissa.

Aa aa lullaa

antaa ajan tulla,

(Jussista, Maijasta, Miinasta

j. n. e.) minä tuuvit-

telen

äi'illensä (isällensä, siskol-

lensa t. m.) kullan.

256. Saarij. Liimatainen 34. 93
Muistiinp. Kiukaisissa.

Piu pau pientä lasta,

mikä sulia lienee,

joko mahtoi surma tulla

joka sinut vienee.

257. Saarij. Liimatainen 36. 93.

Muistiinp. Kiukaisissa.

Kehtolauluja

Elä itke raukka,

surman kenkä paukkaa,

tuoni mänöö turjanmoalle

oikeen täyttä laukkaa.

258. Saarij. Liimatainen 37. 93,

Muistiinp. Kiukaisissa.

Minä souvan lasta

elämätä vastaan,
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sinisukka, napukenkä,

muori piiskaa lasta.

259. Saanj. Liimatainen 38. 93.

M IIistiinp . Kinka isissä.

Nuku, nuku nurmilintu

pane silmä umpeen

kyllä uni sulkevi ne

niin kun ilta lumpeen.

260. Saarij. IJiniatainen 41. 93.

Mu istiinp. Kiitka isissä.

Minä tuuin tätä lasta

isänhuoneelle iloksi,

äi'llensä armahaksi,

siskosillensa suloksi.

261. Saarij. Liimatainen 42. 93.

Muistiinp . Kiuka isissä

.

Elä itke enkelinen

valittele vaivojasi,

ei sua sotahaan saaha

Surman ruvaks' souateta.

262. Saanj. HO 11 241. 13.

Johannes Mäkelä.

Tuuti lasta tullan tukka

Eipä tieä mamma rukka,

Missä tytti lauloa.

263. Saarij. HO 11 150. 13.

Kalmari. Hilda Rautiainen, 65 v.

Tuuti lasta nukkumaan,

Ja tuuti lasta mammaa.
Isä on talvella tukkitöissä

ja äitipä lasta lullaa.

264. Saarij. HO 1 1 169. 13.

Kolkanlahti. Lyyli Kivinen, 19 v.

Tuuti lasta nukkumaan,

Tuuti lasta manmiaa.

Jos ei lapsi nukukkaan

Niin nukkuu lapsen amma.

265. Saarij. HO 8 96. 13.

Kolkanlahti. Juoniaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Tuuti lasta tullan lullan,

Ei tohi tuppaan tulla,

Tuvassa on tuvan tekijä,

Sieir on akka ammuksissa,

b Väkäleuka veännyksissä.

266. Saarij. HO 24 514. 13.

Vas tinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Akka tekee taulaa

Ukko viäressä laulaa

Voi minun akka-kultaseni

Kun tckeet hyvää taulaa.

267. Saarij. HO 24 547. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Toussun toussun Tourun

tamma
Ei se kynnä, ei se kanna

Ei se imetä varsojansa.

268. Saarij. HO 24 550. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Varis tuli Turuusta

Toi turkin tullessaan

Istu ailan seipääseen.

269. Kivij. Krohn 3864. 84.

Kinnula, Matti Kinnunen, 54 v.
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Tuossa on tyttö tiUtiirai-

nen,

Mäkivieren mättyläinen,

Tienvieren tehurapää.

Kasvo kaupungin kanaksi,

ö Porvalillc puolisoksi.

Vieläpä tuolla tyttösellä

Kuusi kultasta hametta,

Viisi villan karvallista.

Tuotiimpa tyttönen tupaan,

10 Hame päällä hampun luista.

Paita päällä päistäristä.

270. fKiv/j.J Krohn 3950. 84.

fKinnula.] Salomo Kinnunen, 15 v.

Tauti lullaa lasta.

Inkivääri vasta!

Muori kutoo kangasta.

Kutoo kultakangasta,

,5 Vaari neuloo kenkää,

Neuloo kultakenkää.

Sisar istuu räystäällä,

Kerii kultalankaa,

Veli meni mehtään,

10 Puut pukin sarvet.

Oppipa lapset laulamaan,

Pienet hiiret tanssimaan.

271. Hankas. Pesten 9. 89.

Lasten lauluja.

Elä itke lapsirukka

Järvessä on jäitä,

Jahka tulee puolikesä

Syödään kalan päitä.

5 Elä itke lapsirukka

Ei sun itkus auta,

Kirkonmaahan kaivettuna.

Sulle on jo hauta.

272. Hankas. Festen 12. 89.

Tuuti lullaa lasta.

Tule surma vastaan,

Vie tätä lasta

Täältä naukumasta!

273. Hankas. Festen 18. 89.

Minä laula!! lapsenvirren

Pitemmän kuin seinähirren,

Hiiri juoksi hirttä myöten,

Oravainen ortta myöten,

5 Kärpänen pärettä myöten,

Jänikseir on pitkät jäljet.

Ketulla punainen parta.

274. Hankas. Makkonen 7. 03.

Laulettu varsinkin n. parikymmentä

vuotta takaperin yleisesti.

Elä itke lapsi rukka.

Järvessä on jäitä.

Jakka tulee puolikesä

Syyvää kala päitä.

275. Raatal. Hänninen 4. 12.

Piu, pau paukkaa,

jänis metsässä laukkaa,

kultainen kuppi kaulassa

ja hopeaisessa nauhassa.

276. Rautal. Hänninen 7. 12.

Aa lulla lasta,

vinkerporia vastaan.

Herranterttu, kullannuppu,

sokeritoppa on meijän.

277. Vesanto. Fri l. 10. 95.

Tuuti lasta nukkuma'an,

Kaikki kuuset kukkuma'an;

Tervaskannot kukkima'an,

Kärpäset märehtim.ä'än.
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KETJURUNOjA.

Hiiri meni metsään ks. kehto-

lauluja.

Palvelin talonpoikaa vuoteni

täyteen.

278. Petäjäv. HO 1 1 30. 13.

Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni ajan

Sain minä kukon palkastani

Kukon nimi oli kukkokiekuu

Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni ajan

5 Sain minä härän palkastani,

Härän nimi oli ammuu.
Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni ajan

Sain minä hevosen palkas-

tani.

Hevosen^nimi oli hiu hau.

10 Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni ajan

Sain minä koiran palkastani.

Koiran nimi oli hau hau.

Palvelin minä talonpoikaa

vuoteni ajan

Sain minä kissan palkastani.

\h Kissan nimi oli kirnau.

* Pukki kaalimaassa.

279. Uurain. HO 6 1.

Kerääjä oppinut lapsena.

15.

Sain minä kerran talosta

puuropaan,

manin minä sitä pihalle koa-

limaan.

Tul pukki sitä mun kanssan

koalimaan.

Minä sanon: Hyvä pukki, kau-

nis pukki,

5 lähe pois koalimasta.

Mutta pukki ei lähtenykkään.

Minä manin vähän matkoa,

tul sus vastaan.

Minä sanon: Hyvä sus, kau-

nis sus,

10 pure tuota pukkia;

pukki ei lähe pois koalimasta.

Mutta sus ei purrukkaan.

Minä manin vähän matkoa,

tul mies vastaan.

15 Minä sanoin: Hyvä mies, kau-

nis mies,

ammu tuo sus;

sus ei pure pukkia

eikä pukki lähe pois koali-

masta.

Mutta mies ei ampunukkaan.

20 Minä manin vähän matkoa,

tul honka vastaan.

Minä sanoin: Hyvä honka,

kaunis honka,

koavu tuon miehen peällc.
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mies amimi sutta,

•i.-, eikä SIIS pure pukkia .

Mutta honka ei koatunuk-

kaan.

Minä mällin väiiän matkoa,

tul valakea vastaan.

Minä sanoin: hyvä valakea,

kaunis valakea,

30 polta tuo honka;

honka ei koavu miehen peälle

eikä mies ammu sutta .

Mutta valakea ei polttanuk-

kaan.

Minä manin vähän matkoa,

:wi tul ves vastaan.

Minä sanoin: Hyvä ves, kau-

nis ves,

sammuta tuo valakea;

valakea ei polta honkoa

eikä honka koavu miehen

peälle .

40 Mutta ves ei sammuttanuk-

kaan.

Minä manin vähän matkoa

tul härkä vastaan.

Minä sanoin: Hyvä härkä,

kaunis härkä,

hörpi tuo ves;

45 ves ei sammuta valakeata

eikä valakea polta honkoa

Mutta härkä ei hörppinyk-

kään.

Minä manin vähän matkoa,

tul köys vastaan.

50 Minä sanoin: Hyvä köys,

kaunis köys,

hirtä tuo, härkä;

härkä ei hörpi vettä

eikä ves sammuta valakeata

Mutta köys ei hirttänykkäär..

55 Minä manin vähän matkoa,

tul hiir vastaan.

Minä sanoin: Hyvä hiir, kau-

nis hiir,

katkase tuo köys;

köys ei hirtä härkeä

(.0 eikä härkä hörpi vettä - .

Mutta hiir ei katkassukkaan.

Minä manin vähän matkoa,

tul kissa vastaan.

Minä sanoin: Hyvä kissa, kau-

nis kissa,

«5 tapa tuo hiir,

hiir ei katkase köyttä

eikä köys hirtä härkeä .

Silloin kissa tappamaan

hiirtä,

hiir katkasemmaan köyttä,

70 köys hirttämään härkeä,

härkä hörppimään vettä,

ves sammuttammaan vala-

keata,

valakea polttamaan honkoa,

honka koatumaan miehen

peälle,

75 mies ampumaan sutta,

sus puremaan pukkia,

ja pukin täytyi lähteä pois

koalimasta.

280. Karstula. Krohn 324. 84.

Kyyjärvi. Heikki Jokinen, 55 v.

Pukin lorntarii.

Ennen oli mahoton yksi rikas talo

jossa oli mahoton kaalimaa. Sinne
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oppi sitte pukki. No sitte ei sitä

saanu isäntä yhtään muuta kun ajo

ja ei saanu pois vaikka ajo isäntä

ite, se söi vaan sitä kaalimaata. Poika

tuli sitte siihen taloon, yksi köyhä

poika. Ei ollu paljo vaatteita päällä,

eikä mitään pojalla. Isäntä sano sitte

sille pojalle, että jos sinä poika saat

tuon pukin pois tuolta kaalimaasta,

niin pääset meille vävyksi ja hyvät

vaatteet saat heti. Poika meni sitte

ajamaan sitä pukkia kaalimaasta,

eikä saanu pois poika. No poika

oli mure|elllinen sitte, kun ei hän

vaatteita saanu tuosta ja tuli kotiin

päin sieltä sitte sen äijän luo päin.

Niin tuli susi vastaan sitte.

Se sano sitte sille suvelle

poika,

että susi pure pukkia,

Ei pukki mee kaalimaasta.

Susi sano, että ei hän huoli.

No sitte se tuli taas poika

vähä matkaa,

niin tuli mies vastaan,

niin se sano että ammu tuota

sutta mies,

ei pukki mene pois kaali-

maasta.

Se sano, että ei hän huoli.

No se mani vähä matkaa,

niin tuli honka vastaan.

Se sano sitte että honka lyö

miestä;

mies ei ammu sutta,

IS eikä susi pure pukkia,

eikä pukki mee pois kaali-

maasta.

Se sano honka, että en mi-

nä,

10

Se meni vähä matkaa taas

poika.

Sitte tuli valkee vastaan.

20 Sano että: valkee polta honka.

Ei honka lyö miestä,

eikä ammu mies sitä sutta,

eikä susi pure pukkia,

eikä pukki mee pois kaali-

maasta.

25 Se sano valkee että: en minä.

No se meni vähä matkaa taas

poika.

Tuli vesi vastaan sitte poi-

koa.

Se sano poika: vesi sammuta

valkeeta;

ei valkee polta honkaa, j.n.e.

30 No vesi sano että: en minä

rupea.

Sitte poika tuli taas vähä

matkaa,

niin tuli härkä vastaan

ja se sano poika taas sitte:

härkä ryyppää vettä,

35 ei vesi sammuta valkeeta =^

Se sano: en minä.

No se meni vähän matkaa,

niin tuli kytkyt.

Se sano: kytkyt kurista här-

kää,

40 ei härkä juo vettä =
Se sano että: en minä.

Tuli poika taas vähä matkaa,

tuli hiiri vastaan.

Poika sano hiirelle:

ib hiiri järsi kytkyttä =
Sitte meni taas poika vähä

matkaa,
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niin liili kissa vastaan.

No se sano poika sitte että:

kissa syö hiirtä,

ö(t ei hiiri järsi =
eikä mee pois pukki kaali-

maasta.

No sitte kissa syömään hiir-

tä, .-.

mies ampumaan sutta,

susi suremaan pukkia

,,., ja pois pukki kaaUmaasta.

Ja sitte minä lähin pois ja poika

pääsi vävyksi ja sai hyvät vaatteet.

281. Karstula, Krohn 4258. 84.

Pääjärvi Kustaa Indoo, 39 v.

Pukki kaalimaasta.

Sonni ja Kllli.

282. Karstula. Lindqvist 123. 87.

Mulikka. Marketta Honska, 87 v.

Muuttanut Vaitimalan kylään

Lempäälään 1830.

Sonni ja Killi^.

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä,

Tuli Kissa vastaan

Hyvä kissa kaunis kissa,

5 Raapis tota killiä,

Ei kissa killiä raappinu

Eikä killi kotja menny
ilman sonnin kantamata

Sonni meni mettään

10 Killi klippas perässä

Tuli Koira vastaan

Hyvä koira kaunis koira.

i.>

20

30

85

40

45

Pures tota kissaa,

Ei koira kissa|a] purru

Eikä Kissa Killiä raapinnu.

Eikä killi kotja-menny

ilman sonnin kantamata

Sonni meni mettään.

Killi klippas perässä

Tuli Kouko. (Susi) vastaan

Hyvä Kouko kaunis Kouko
Syös toi Koira.

Ei kouko koira[a] syön ny

Eikä koira kissa[a| purru,

Eikä kissa killiä raapinnu.

Eikä killi kotja menny
ilman sonnin kantamata.

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

Tuli tanko vastaan

Hyvä tanko kaunis Tanko

lyö tota Kouko[o)

Ei tanko kouko[o| lyönny

Eikä kouko Koiraa syönny

Eikä Koira kissa[a] purru

Eikä kissa killiä raapinnu

Eikä killi kotja menny
ilman sonnin kantamata

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

Tuli Valkee vastaan

Hyvä valkee kaunis valkee

poltas toi tanko

Ei valkee Tankoo poltannu

Eikä Tanko Koukko lyönny

Eikä Kouko koiraa syönny

Eikä koira kissaa purru

Eikä kissa killiä raapinnu

282. 1 Kielellinen asu pääasiallisesti kerääjän kotimurteen mukaan.
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ÖU

55

(U)

(i5

70

SO

Eikä Killi kotja-menny

ilman sonnin kantamata

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

Tuli vesi vastaan

Hyvä vesi kaunis vesi

sammutas toi valkee

Ei vesi valke[e]ta sammut-

tannu

Eikä valkee Tankoo poltannu

Eikä Tanko Kouko|o] lyönny

Eikä Kouko Koiraa syönny

Eikä koira kissaa purru

Eikä kissa killiä raapinnu

Eikä killi kotja menny

ilman sonnin kantamata —
Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

Tuli Härkä vastaan

Hyvä Härkä kaunis Härkä

juos toi vesi

Ei Härkä vettä juonnu

Eikä vesi valkeeta sammut-

tannu

Eikä valkee tankoo poltannu

Eikä Tanko Koukko lyönny

Eikä kouko koira[a) syönny

Eikä koira kissa[a] purru

Eikä kissa killiä raapinnu

Eikä killi kotja menny

ilman sonnin kantamata

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

Tuli puukko vastaan

Hyvä puukko kaunis puukko

tapa toi Härkä.

Ei puukko Härkäfä] tappannu

Eikä Härkä vettä juonu

85

•t5

100

Eikä vesi valkeeta sammut-

tannu

Eikä valkee Tanko poltannu

Eikä tanko kouko[o] lyönny

Eikä kouko koirafa] syönny

Eikä koira kissaa purru

<io Eikä kissa killiä raapinnu

Eikä killi kotja menny
ilman sonnin kantamata,

Sonni meni mettään

Killi klippas perässä

tuli Seppä vastaan

hyvä Seppä kaunis Seppä

tavos toi puukko

Ei Seppä Puukko[ol takonnu

Eikä Puukko härkää tap-

pannu

Eikä Härkä vettä juonnu

Eikä vesi valkeeta sammut-

tannu

Eikä valkee tankoo poltannu

Eikä tanko Kouko[o| lyöny

Eikä Kouko Koira[a] syönny

Eikä Koira kissaa purru

Eikä kissa killiä raapinnu

Eikä killi kotja menny
ilman sonnin kantamata —
Sonni meni mettään

110 Killi klippas perässä

Tuli Pyssy vastaan

Hyvä pyssy kaunis Pyssy

ampuus toi Seppä

Pyssy ampus Sepän

Seppä tako puukon

Puukko tappo Härjän

Härkä joi veden

vesi sammutti valkeen

valkee poltti Tankon,

105

l 15
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1-2U Tanko löi koukoo

Koiiko söi koiran,

Koira puri Kissaa

Kissa raapas Killiä,

Kylläpä killi kotja osas

i-if. ilman sonnia kantamata.

Pakeneva.

283. SaarlJ. Liimatainen 45. 93.

Ai II istiitip. Kinka isissä

.

Venäläinen verikoira

tappoi isän tappoi äi'in

tahtoipa tappoa minutkin.

Minä peäsin päistärille

-r, päistäret sytty tulehen

minä ai'alle — —
aita koatui kahenpuolen

minä lelitohon levauin

lehto mulle sauvan antoi,

10 sauva minut tiellen soattoi

tie minut kylään vei.

Löysin emännän leipomasta,

tyttären taputtamasta,

isännän ilman istumasta,

i-> poian köyttä veäntämästä.

Emäntä mulle koakun leipoi

minä koakun kalamiehille,

kalamiehet mulle kaloja.

Minä kalat kosson suuhun

20 kosso mulle puolet kylkeänsä.

Minä kylet koiralle

koira mulle oravan haukkui.

Minä oravan papille

pappi mulle paian antoi.

25 Minä paian vaivasille

vaivaset mulle kos[t|jumalan.

Minä kostjumalan kokolle

kokko mulle puolet siipiänsä,

joilla ma lehteä lekutiii

30 yheksän meren ylite

kaheksan kaupunnin lävite

Isän ja äi'in luo.

284. SaariJ. HO 11 179. 13.

Kolkanlatiti. Miina Paananen, 67 v.

Venäläinen verikoira.

Tappo isän, tappo äijin.

Tappo seihtemän setäni lasta.

Ja olis minutkin tappanna,

r, Mutta minä päistäreen,

Päistäreet syttymään,

Minä aialle kapsahin,

Aita koatu kahen puolen,

Minä lehtohon lepsahin,

10 Lehto mulle sauvan anto,

Sauva minun tielle vei,

Tie minun kylään vei.

285. SaariJ. HO 8 98. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Minä aijalle kapsaan.

Aita koatu kahen puolen.

Minä kuuseen kupsahun.

Kuus' kuuveks kappaleeks,

ö Seihtemeks seipääks.

Minä lehtohoo lepsahun.

Lehto mulle sauvan anto,

Sauva minun tielle vei,

Tie minun kyllään vei.

10 Löysin emännän leipomasta,

Tyttären taputtelemasta.

Emäntä mullen koakun teki,

Minä koakun kalamiehille,

Kalamiehet mulle kaloja,
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15 Minä kalat riihimiehille,

Riihimiehet muUe jyviä,

Minä jyvät kossalle,

Kossa mulle puolen kylki-

jään,

Minä kylen papille,

•2(1 Pappi mulle messupaian,

Minä messupaian sepälle.

Seppä mulle veiten tek,

Minä veiten vaivasille,

Vaivaset mulle suurkiitoksen

anto,

•2-, Minä suurkiitoksen kokolle.

Kokko mulle puolen siipiään,

Että peäsisin lentämään

Ja meren yli menemään.

Sieir on miehet miekka vyöllä,

an Vanhat vaimot vaski vyöllä,

Poijat puolisoappahissa,

Tytöt kultasilosissa.

286. Karstula. Lindqvist 124. 87.

Pajula. Katriina Pielemäki, 61 v.

Muuttanut Kuokkalan kylään

Lempäälään 1857.

Venäläinen veri koira

tappo Isäni, tappoi äitini

tahtoi minunkin tappaa

Minä juoksin pakoon muurin

päälle

f, ja siellä oli päistäriä

ja päistäreet syttyi palamaan

Minä juoksin Saunan kiu-

kaalle

ja saunan kiuvvas meni rikki

Minä kapusin Kuuseen

10 Kuusi meni -kuudeksi mu-

ruksi

Minä kapsahdin Katajaan

kataja katkes poikki

minä menin airan päälle

aita kaatui kahen puolen

lö Minä juoksin lepistöön

Lepistös oli musta sauvva

Sauvva minun tielle saatto

Tie minun Kylään saatto

Siell oli Emäntä leipomassa

>2o Tyttäret taputtelemassa

Minä sanon Emännälle

tees nyt mulle kakkarainen

kiven silmän laajuinen

Kanan munan paksuinen

•2:, ja jos sinä teet mulle kakka-

raisen

niin minä kuttun kulta käm-

meneksi

Mutt jolles tee Kakkaraista

niin mä haukun halko hän-

näksi

Emäntäpä mulle kakun leipo

;{() minä Kakun kala miehille

Kalamiehet mulle Kaloja

Minä kalat Riihimiehille —
Riihimiehet mulle jyviä

Minä jyvät Kosson suuhun

8ö Kosso mulle puolet kylkiänsä

minä kyljet Koiralle

Koira mulle oravan haukku

minä oravan Papille

Pappi mulle paltina paijan

40 minä paijan vaivasille

vaivaset mulle kolme suuri

kiitosta

minä kiitokset kokolle

kokko mulle siivet antoi

yli meren mennäkseni



Pakeneva. 63

4ö Minä lensin meren taka

Siellä minä vasta ihmeitä

näin

Siat sotki taikinaa

Lampaat lapia hakkas,

Lehmät leipiä kypsänsi

öo Hevoset keitti puuro|o]

Piikat tuhni tunkiolla

Emäntä määki Lammaslaaris,

Isäntä hirnui tallis

löysin sieltä Lapsi raukan

tuulin lasta turvakseni

ö.-, vanhan päivän varakseni

Eipä turvaa tullukkaan

tuli tukan vetäjä

ja Hampahitten helistäjä

ja Pään kallon kolkuttaja.

287. Kivlj. Krohn 3504. 84.

Kinnula. Anna Urpilainen, 28 v.

Venäläinen verikoira

Minä lensin lepikköön,

Lepikkö muuttu mereksi,

Minä karsin kankahalle,

5 Kangas mulle sauvan anto.

Rengin reikää tekemästä,

Isännän ilman istumasta,

Pojan köyttä vääntämästä.

Emäntä mulle kaakun leipo,

10 Minä oravan sepälle,

Jolla on niitin niittyjäni,

Karsin kaura purojani.

Tuuli tuli Pohjosesta,

Vei mun heinäni veteen,

15 Minä heinät pässin suuhun.

Pässi mulle villat anto.

Minä villan papille.

Pappi mulle messupaian.

Minä |messupaian] kokolle,

20 Kokko mulle siipiänsä, sul-

kiansa,

Paraimiansa valitsi.

Jolla minä lentää löyhyttelin

Yheksän meren ylite.

Puolen merta kymmenettä,

•2-) Jossa on puut punaset.

Puut punaset, maat siniset,

Metän vieret viherjäiset.

Jossa oli kukot kultakannuk-

sissa,

Tyttäret tinasiloissa,

.{O Pojat puolisaappahissa,

Ämmät juovat ämpäristä.

Nuoret miehet nurkan alta.

Piiat juovat pikarista,

Pojat paskapuolikoista.

288. Kivlj. Krohn 3532. 84.

Kinnula. Meikki Niemi, 34 v. Van-

han muorin kuullut laulavan

Kinnulassa.

Venäläinen verikoira

I

[Tappo isän, tappo äitin,

Tappo viisi veljeäni.

Seitsemän setäni lasta.

5 Talosta minä löysin

Emännän leipomasta.

Tyttären taputtamasta]

Isännän ilman istumasta.

Rengin reikää vääntämästä.

10 Pässi [mulle] villat [anto],

[Minä villat] papille.
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L>()

30

4

4 5

[Pappi niulle messupaian,

Minä messupaian kukolle|.

Kukko mulle siipiänsä, sul-

kiansa,

Paraimpiansa valihti,

Joilla lentää löyhyttelin

Yheksän meren ylite,

Puolen merta kymmenettä,

Jossa on puut punaset,

[Puut punaset], maat siniset,

Metän vieret vehriäiset,

Siellä on tyttäret läkki silossa,

Pojat puolisaappaliissa.

Kukot kultakannuksissa,

Kanat vaskivarpahissa.

Siellä juo piiat pikarista.

Vanhat ämmät ämpäristä,

Ämmät ämpärin pohjan alta,

Tyhmät ukot kellarista.

Akka reissä, pata päässä,

Kirjava koiranen jälessä,

Meni yhen tuvan ovelle,

Jossa on rahit rauasta ra-

kettu,

Pöyät kullan kirjotettu.

Peri-seinä peuran luista,

Sivu-seinä siilin luista.

Liika seinä Liisan luista.

Väliseinä vävyn luista,

Oviseinä oravan luista.

Karsin seinä karhun luista.

Pankko painaisen luista,

Laattia laiskan luista.

Kuninkaan virkalakki.

Kuka ennen äänen sai?

Kukko [ennen äänen sai).

Mikä sen voin vei?

Hiiri [sen voin vei].

Missä se voi on?

Aittasen alla.

50 Missä se aitta on?

Valkee sen poltti.

[Missä se valkee on]?

Vesi sen sammutti.

[Missä se vesi on]?

55 Härkä sen ryyppäs.

[Missä se härkä on]?

Niityssä syömässä.

Viikate käässä.

[Missä se viikate on]?

(io Kannon nenässä.

[Missä se kanto on]?

Matosen noukassa.

Missä se mato on?

Kukkosen noukassa.

(55 Missä se kukko on?

Hiiessä Hilavan maassa'

Kuninkaalle laulamassa.

Kuka ennen äänen sai?

Kukko [ennen äänen sai].

289. Kivij. Krohn 3661. 84.

Kinnula. Juho Poikki, 25 v.

Venäläinen vellikoira

Yheksäksi ynhyväksi

Kymmenehen kykkyrähän.

290. Kivij. Krohn 3801. 84.

Kinnula. Alex Ilkka, 13 v.

Venäläinen veri koira

288. noitain ja Hilapoihen asunto. Kert. sei.
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Rengin rekeä tekemästä

Minä oravan sepälle,

Seppä mulle viikatetta,

5 Jolla minä niitin niittyjäni,

Karsin kaurapurojani,

Tuulipa tuli pohjosesta,

Vei mun heinäni veteen,

Minä heinät pässin suuhun,

K) Pässi mulle villojansa.

Minä villat papille,

[Pappi mulle] messupaian,

Minä paian kokolle,

[Kokko mulle] siipiänsä,

lö Jolla minä lentää löyhöttelin,

Yheksän meren ylite,

Puolen merta kymmenettä.

Siellä oli puut punaset,

Metän vieret vihreäiset,

20 Pöytä mullan kirjoitettu,

Peri-seinä peuran luista,

Sivuseinä sirkan luista,

Karsin-seinä karhun luista.

Pankko painahaisen luista.

291. Kivij. Krohn 3893 b. 84.

[Kinnula.] Kustaa Puranen, 30 v.

Tuuli tuli Pohjosesta,

Vei mun heinäni veteen.

Minä heinät pässin suuhun,

Pässi mulle villoa,

5 Minä villat papille.

Pappi mulle messupaian,

[Minä paian] kokolle,

[Kokko] puolet siipiään, sul-

kiansa

Parahimpiansa valitsi,

10 Jolla minä lentää löyhyttelin

5

Yheksän [meren ylite,

Meri puolen kymmenettä].

Jossa oli puut punaset,

[Puut punaset, maat siniset,

15 Lehet kullan karvalliset.]

292. Kivij. Krohn 4023 c. 84.

[Kinnula.] Maia Kinnunen, 67 v.

Venäläinen verikoira

[Tappo] isän, [tappo] äijin

Kokko mulle siipiänsä, sul-

kiansa

Päästään paraimpia valihti,

5 Jolla minä lentää löyhyttelin

[Yheksän meren ylite,

Meri puolen kymmenettä].

Akka reissä, pata päässä,

Kirjava koiranen jälessä

10 Tuli se tuvan ovelle

Siellä on rahit rauasta rakettu,

Pöyät kullan kirjotettu,

Periseinä peuran luista,

Sivuseinä sirkan luista,

15 Karsin-seinä karhun luista.

Liika seinä Liisan [luista],

Väli [seinä] vävyn [luista].

Pankko painaisen luista.

Kivij. Ks. nr. 119.

89.293. Hankas. Festen 6.

Paavo Ylönen, 76 v.

Venäläinen verikoira

Isän tappoi, tappoi äitin,

Tappoi viisi veikkoani,

Kuusi kummini tytärtä,

5 Seitsemän setäni lasta.

Tapasi minua tappaaksensa
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Minä pääsin päistärille,

Päistärit tulehen syttyi,

Aialle tok' vielä ehdin.

10 Aita kaatui kahenpuolen.

Minä lehtohon menihen.

Lehto mulle sauan antoi,

Saua minut tielle saattoi,

Tie minut kylähän vei.

lö Löysin emännät leipomassa

Tyttäret taputtamassa.

Emäntä korea muori

Tee mulle kakkukakkarainen!

Muori mulle kakun leipoi,

20 Minä kakun riihimiehelle,

Riihimies mulle jyviä,

Minä jyvät porsahalle.

Porsas mulle kylen antoi,

Minä sen koiralle kokotin.

25 Koira mulle oravan haukkui.

Minä vein sen papille.

Pappi mulle messun antoi,

Minä messun sepälle.

Seppä mulle viikatteen takoi.

294. Hankas. Festen 7. 89.

Paavo Ylönen, 76 v.

Toisinto [edelliseen]

:

Mie annoin jyvät kukolle

Kukko siitä siipyensä

Antoi mulle ainoansa.

Menin meren ylitse.

5 Yheksän meren ylitse,

Kaheksan kankaan välitse.

295. Hankas. Festen 8. 89.

Paavo Ylönen, 76 v.

Toisinto fnr. 293:eenJ

:

Koira mulle korpin tappoi

Minä siltä siivet otin.

Niillä lensin leputtelin

Yheksän meren ylitse,

5 Kaheksan kaivon alatse.

296. Rautal. Siren S. 1. 91.

Venäläinen, verikoira

tappoi isän, tappoi äi'in,

tappoi viisi veljeäni;

tahtoi tappaa minutkin.

5 Minä pääsin päistärelle,

päistäret syttyivät tuleen.

Minä kapsahdin aidalle,

aita kaatui kahden puolen.

Minä kupsahdin kuuseen,

10 kuusi meni kuudeksi mu-

ruksi.

Minä lepsahdin lehtoon,

lehto mulle sauvan antoi

Sauva minut tielle saattoi.

Tie minut kylään vei,

15 siellä löysin emännän leipo-

masta,

talon tyttären taputtelemasta.

Minä sanoin emännälle:

„leivo minulle kakkara".

Minä kakkaran kalamiehille;

•20 kalamiehet minulle kaloja.

Minä kalat riihimiehille,

riihimiehet minulle jyviä.

Minä jyvät sian suuhun;

sika minulle kylkensä.

25 Minä kylän [!] koiralle;

koira minulle linnun hauk-

kui.

Lintu minulle siipensä antoi,

joilla minä lentää löyhyttelin

Yhdeksän meren ylitse,

30 puolen vettä kymmenettä.
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297. Raiital. Marlin 4. 04.

Kärkkäälii. Sohfia Varis. n. 72 v.

Venäläinen verikoira.

Tappo isän, tappo äijin,

tappo viisi veljeäni,

kuusi kummini tytärtä,

ö seihtemen setäni lasta.

Tahtopa minuttii tappoo.

Minä pääsin aijalle,

aita kaatu kahenpuolen,

minä lehtohon lepsain.

10 Pääsin sieltä taloon.

Emäntä mulle kuakun leipoi.

Minä kuakun kalamiehille.

Kalamiehet mulle kaloja.

Minä kalat riihmiehille.

15 Riihmiehet mulle jyvijä.

Minä jyvät kosson suuhun.

Kosso mulle kylkijänsä.

Minä kylet koiran suuhun.

Koira mulle oravan haukkui.

20 Minä oravan kokolle.

Kokko mulle siipijänsä, sulki-

jansa,

joilla ma lentee leuhuttelin

yheksän meren ylite.

Onnimanni.

298. Saarij. HO 24 541. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Olin minä Onnimanni

Onnimannista matikkaan

Matikasta maitopyärrään

Maitopyärrästä kipinään

ö Kipinästä kirjanmerkkiin

Kirjanmerkistä meteliin

Metelistä meilän voutiin

Meilän vouista valakkaan.

299. Sumiain. Kaukoranta 3, JO.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Päiväkinnas.

Kipinästä kirjam_merkki,

kirjam_merkistä meteli,

metelistä meijjäv^vouti,

meijjäv_vouvvista volikka,

r> volikasta voltermanni,

voltermannista matikka,

matikasta maitopyörä,

maitopyörästä pöperö,

pöperöstä pöyterikki,

10 pöyterikistä riminä,

riminästä rintasolki,

rintasoljesta sopukka,

sopukasta sormikinnas,

sormikintaasta kipinä,

15 kipinästä kirjam^merkki —

300. Viitas. Salo 467. 14.

Kalle Mutikainen, Uv. Muistiinp.

Hattulassa.

Oli kerran onnin manni.

Onnin männistä matikka.

Matikasta maitopyörrä,

Maitopyörrästä pytikkä,

5 Pytikästä pöytäristi,

Pöytärististä ripukka,

Ripukasta rintasolki,

Rintasoljesta sopukka.

Sopukasta sormikinnas,

10 Sormikintaasta kipinä,

Kipinästä kirjanmerkki.
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Kirjanmerkistä meteli,

Metelistä meltorauta,

Meltoraurasta rasia,

15 Rasiasta rairanhaara,

Rairanhaarasta harakka,

Harakasta hankonvarsi,

Hankonvarresta vasikka.

Vasikasta vallesmanni,

20 Vallesmannista matikka,

Matikasta j. n. e.

301. Hankas. Fesien 2. 89.

Eräs loppumaton lastenlaulu

:

Oldermannista Mapukka,

Mapukasta Matopyörä,

Matopyörästä Pöpörö,

Pöpöröstä Pöytärikki,

n Pöytärikistä Ripikko,

Ripikosta Rintasolki,

Rintasolesta Sopuli,

Sopulista Sormikinnas,

Sormikintaasta Kipene,

10 Kipenestä kirjanmerkki,

Kirjanmerkistä Meteli,

Metelistä Meijän vouti,

Meijän vou'ista Volikko,

Volikosta Oldermanni,

if. Oldermannista Mapukka
„nyt se on jo jälillään".

302. Raiital. Harlin 2.

Sohfia Varis, 72 v.

Pyhäkirjasta kipuna. .

Kipunasta kirjanmerkki.

Kirjanmerkistä meteli.

Metelistä meijän vouti.

ö Meijän vouvista votakka.

04.

Votakasta vallesmanni.

Vallesmannista matukka.

Matukasta maitopyörä.

Maitopyörästä pytykkä.

10 Pytykästä pyhäkirja.

Pyhäkirjasta kipuna.

Kipunasta ja n. e.

303. [Vesanto.] Fri I. 209. 95.

Tammi keskellä pihoa,

Tammessa tasaiset oksat,

Joka oksassa omena.

Omenassa orjapyörä,

.-, Orjapyörässä pöperö.

Pöperössä pöytärikki,

Pöytärikissä ripukka,

Ripukassa rintasolki,

Rintasolessa sopukka \

10 Sopukassa sormikinnas,

Sormikintaassa kipene,

Kipeneessä kirjanmerkki,

Kirjanmerkissä meteli.

Metelissä mei'än vouti,

ir, Mei'än vouvissa votakka,

Votakassa vuohenmaito,

Vuohenmai'ossa matikka.

Matikassa maitopyörä,

Maitopyörässä pöperö,

20 Pöperössä pöytärikki

j. n. e. vaikka loppumattomiin.

Pukki meni puuhun.

304. Laukaa. Jyväskylän lys. kon-

ventti: Nyberg 10. 91.

Leinola. Lehtomäki. Santeri Putto-

nen, n. 60 V.

303. 1 Ensin ollut: sopukko, korj. päälle.
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Lapsen laulu.

Tuuti lullan lasta

Vinker voarln lasta

Huli viii Hulivili konkon

konkon

Niin minun eukkoni ennen

lauloi

5 Tunturi vuorta käyessänsä

Voita vehnästä syöessänsä:

Mitä pukki puuhun nouset?

Lehtosia taittamahan.

Mitä niillä lehtisillä?

10 Vuohille, vuonille,

Mitä niillä vuohilla?

Lapsille maitoa.

Mitä niillä lapsilla?

Lastuja noukkimaan.

15 Mitä niillä lastuilla?

Kattilan alle.

Mitä sillä kattilalla?

Haralle juomista,

Missä härkä?

20 Niitulla härkä

Missä niittu?

Viitake vei.

Missä viitake?

Kannon nenässä

25 Missä kanto?

Karhu rep'.

Missä karhu?

Kärme tappoi

Missä kärme?

30 Kukko noukki.

Missä kukko?

Haukka vei

Missä haukka?

Lentämässä, kiitämässä

35 Maan ja taivahan välillä'.

305. KivLj. Krohn 3669. 84.

Kinnula. Antti Kinnula. 45 v.

Lasten laulu.

Tuosta on Liisa //^potcUu,

Tiioppo jalka tuopoi^\\\\,

Tuosta on männy taivoseen,

Tuolta /ö^/öset(?) näkyy.

5 Pikku piika, valkopaita.

Sinisukka, solkikcnkä.

Missä viivyn niinni kauan?

Taivahassa, |tätilässä|.

Mitä siellä tekemässä?

10 Jumalan )^-A\mQneinassa,

Mitä niillä lehmillä?

Maitoa lypsetään.

Mitä sillä maiolla?

Lapsia juotatetaan.

15 Saunan uuniin lastuja kanna-

tetaan.

Saunoa lämmitetään,

Maltasia kuivataan,

Olutta tehään,

Miniätä tuuaan

20 Riiheen ripsamaan,

Vartaan päähän vapsamaan.

Huhmareen kupsamaan.

Kivenpuuhun kiikkumaan.

306. [Vesanto./ Fri I. 210. 95.

Pukki hyppäs puuhun,

Mitteepä tuone puuhun?

Lehtiä lehmälle.

Mitteepä nuilla lehmillä?

304. 1 Kirj-otusvirhe, p.o. välillä.
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5 Lapsille maitoo.

Mitteepä nuilla lapsilla?

Lastuja noukitettaan^

Mitteepä nuilla lastuilla?

Maltasia kuivataan.

lö Mitteepä nuilla maltasilla?

Morsianta tuo'aan.

Mitteepä tuolla morsiamella?

Riiheen ripsamaan,

Navettaan napsamaan,

15 Huhmaressa hupsamaan.

Missä voi? — Hiiri vei.

Pohjois-Häme. Ks. nr. 53.

Laukaa. Ks. nr. 304.

307. Siimiain. Kaukoranta 2. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Kuullut äidiltään ..Kauniilta Kai-

salta" 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Lasten leikkiLuku.

Missä hiin?

Kissa söi.

M|issä] kissa?

Aitan alla.

5 M[issä] aitta?

Tuli poltti.

M[issä] tuli?

Ves' sammutti.

M[issä] ves'?

10 Härkä joi.

M[issä] härkä?

Kirves niskassa.

M[issä] kirves?

15

20

25

Kannon nenässä.

M[issä] kanto?

Karhut rep'.

M[issä] karhut?

Miehet tappo.

M[issä] miehet?

Maassa mätänemässä.

M[issä] maa?
Hiitamassa, Hautamassa,

Vuoren alla laulamassa.

Joka ennen äänen päästää,

Nippu, nappu, korvan päälle.

308. Saarij. Perho 11.

Mikä tämä?

Nykä näkä.

Mikä tämä?

Pii puu.

5 Mikä tämä?

Nykä näkä. j. n. c.

Mikä tämä?

Pöydän jalka.

Mikä tämä?

10 Pöytä.

Missä voi pöydältä?

Kissa söi.

Missä kissa?

Aitan alla.

15 Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

Missä vesi?

20 Härkä ryyppäs.

Missä härkä?

Kirves tappoi.

07.

306. 1 Ensin ollut: noukittaan, pyyhitty yli ja korjaus jalessä.
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Missä kirves?

Kannon nenässä.

•25 Missä kanto?

Toukka kaivoi.

Missä toukka?

Kukko noukki.

Missä kukko?

30 Lentämässä liehumassa

Yhdeksän meren ylitse

Kahdeksan kaupungin lävitse.

Joka ensin äänen päästää,

Sen korvasta nipistetään

35 korttelin verran verta.

309. Saarlj. Perho 12.

Mikä tämä?

Nykä näkä.

Mikä tämä?

Nykä näkä.

ö Mikä tämä?

Pöytä.

Missä voi pöydältä?

Kissa söi.

Missä kissa?

10 Aitan alla.

Missä aitta?

Tul' poltti.

Missä tul'?

Ves' sammutti.

15 Missä ves'?

Härkä hörppäs.

Missä härkä?

Kirves tappo.

Missä kirves?

20 Kannon nenässä.

Missä kanto?

Kukko nappas.

Missä kukko?

07.

Aijan päällä.

25 Joka ennen äänen päästää

sitä korvasta nipistetään,

että vingerporillinen verta tu-

lee.

310. Saarij. HO U 91. 13.

Kuka voin vei pöyältä?

Kissa!

Missä kissa?

Aian alla.

5 Missä aita?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Ves' sammutti.

Missä vesi?

10 Härkä joi.

Missä härkä?

Kirves niskassa.

Missä kirves?

Kannon nenässä.

15 Missä kanto?

Moa märätti.

Missä moa?
Kukot nokki.

Missä kukko?

20 Lens' viien meren taa.

311. Karstula. HO 18 32.

Anni Matilainen.

Missä voi pöyvältä

kissa söi

missä kissa

aitan alla

5 missä aitta

valkia poltti

missä valkia

ves sammutti

13.
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missä ves

10 härkä ryyppäs

missä härkä

niityllä makoa

missä niitty

viidake niitti

15 missä viitako

kannon nenässä

missä kanto

kukko nuppas

missä kukko

20 vuorella välkkävällä,

Joka ensi eänen päästää

sitä korvasta nipistetään

nenästä näpistetään.

Kivij. Ks. nr. 288.

312. Viltas. Salo 468. 14,

Kalle Mutikainen, Uv. Miiistiinp.

Hattulassa.

Missä voi?

Kissa söi.

Missä kissa?

Aitan alla.

5 Missä aitta?

Tuli poltti.

Missä tuli?

Vesi sammutti.

Missä vesi?

10 Härkä joi.

Missä härkä?

Kirves tappo.

Missä kirves?

Kannon päässä.

15 Missä kanto?

Karhu repi.

Missä karhu?

Mettässä.

313. Pihtip. Nyberg 7. 88,

Mikä tässä? —
— nykä näkä.

Mikä tässä? —
— pii puu.

5 Mikä tässä? —
- pöyän jalka.

Mikä tässä? —
— pöytä.

Mikä pöyältä voin vei?

10 — hiiri.

Missä hiiri? --

-- aitan alla.

Missä aitta? —
— tuli poltti.

15 Missä tuli? —
— vesi sammutti.

Missä vesi? -

— härkä ryyppäsi.

Missä härkä? —
20 — kirves tappoi.

Missä kirves? —
— kannon päässä.

Missä kanto? —
— kukko noukkas.

25 Missä kukko?
— kiitämässä [!] kaatamassa,

joka meistä ensin

ääntää, siltä korvat

poikki.
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MUITA LASTENRUNOJA.
Jos minä kirpun kiinni saisin.

314. Pohjois-Hänie. Rudbeck ja

Rothman 22. 50.

Jos minä kirpun kiini saisin.

Jos minä kirpun kiini saisin,

Nylkisimpä nyrkilläni,

Piirostasin peukalollani,

Veisin kaupunnin kaluille,

5 Saisin sa'an saksan thaleria.

Viisi Viipurin rahoa.

Kuusi kulta peninkiä,

Jolla ma ostasin oriin,

Jolla on lampi lautasilla,

10 Vesi selvä selkäluulla,

Lähe länkien välissä,

Kolme koiroa perässä,

Yks on liukko, toinen laukko.

Kolmas koko sokia.

15 Tuo koira minua puroo

Harva hammas haukkajaa

Ovi-seinä osman luista

Sivu-seinä sirkan luista

Peri-seinä peuran luista

20 Karsina siinä karhun luista

Uni on meri kivistä

Pankko pienistä rahoista

Pöytä kullin kirjotettu

Rahi rauvasta rakettu.

Uurain. Ks. nr. 438.

Jumalalla paimenessa.

315. [Pohjois-Häme.l Cheilan,

yllopp.: Lönnrotin kokoelm.

Q 22 b. Ennen v. 1831.

[Kettil./

(alku toifin) |ks. nr. 320.|

Riu rau repo rukka

Misfäs olit tämän kelän

Jumalalla paimenesfa

Luojan karjan kahtiana'

5 Saitko äiän palkkaafi-

Kuufi poikoa poloinen

Repo juosta reilitteli

Pitkin vuorta voivotteli

Tuoir on poikani poloifet

j. n. e.

316. Karstula. Krohn 325. 84.

Mehtäpellon Elias, Mv.
Loru.

Pikkunen poika ja valko

paita

Ja taivaan alla takalassa,

Missä sinä olet näin kauan

ollu?

Lehmiä paimentamassa.

5 Mitä olet saanu palkasta?

Kaksi pikkusta poikaa.

Mikä on niien nimet,

Yksi on Sunteri,

Toinen on Santeri,

10 Kolmas Aföii/^y-järven käkkärl

vaari.

317. Klvlj. Krohn 3992. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Riu rau repo rukka.

Missäs asut tämän kesää?

315. 1 Säe Jisätty väliin. — - Korjattu päälle: [palkjastafi.
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Taivaassa tätilässä.

Mitä sait palkastas?

5 5, 6 poikasta.

Mikä niihen nimi on?

Eetami Aatami,

Perttuli, Pietari,

Kalasalmen kalavouti,

10 Uuen linnan ookelmanni,

Minä, Erkki ja Perttu.

Suutari, raatari,

Pikilangan pistäjä.

Teepä mulle mustat kengät,

15 Nipottimet napottimet,

Että minä pääsen naimaan

Kaukoa kankaan takoa.

Pillipiiparin tytärtä,

Jota ei jaksa hepo vetää,

20 Tamma taputella,

Pajuluokki loukutella.

Kivlj. Ks. nr. 305.

318. Vlitas. Salo 466, 14

Kalle Mutikainen, Uv. Mnistiinp.

[ja opittukin?] Hattulassa.

Kävin kerran taivahassa.

Mitä siellä tekemässä?

Lampahia kaitsemassa.

Mitä sait palkaksesi?

5 Kuusi pientä poikaa.

Mitkä niitten nimet on?

Suutari, raatari,

Pikipöksy, Pietari,

Kenkän kopottaja,

10 Naskalin naputtaja.

Jäniksen neuvo.

319. Karstula. Krohn 33 c. 84.

Pääjärvi, Mnlikka. Hiskias Salin,

12 V.

Pupu, pupu poikaseni.

Elä mene vitaan,

Viiassa on vipu,

Aiassa on lanka,

5 Ja köyhän miehen halmeessa.

Ketun valitus.

320. [Pohjois-Häme.] Cheilan,

yliopp.: Lönnrotin kokoelm.

Q 22a. Ennen. V. 1831.

, Kettu.

Kettu itki poikianfa

Kiven päällä kyykylläniä

Sanopa lanoilla näillä

Tuoir on poikani poloifen

5 Kaikki tyyni tyttäreni'

Pispan pitkinä hihoina

Papin paian kaulukfina

Herrasväin heitaleena

Valtamiesten vaattehina

10 Taianpa itekkin tulla

Tuomarin turkin hihakfi

Nimismiehen niskan päälle

On tuota mieltähi minulla

Mutt' on lurma fukkelampi

15 Millon viskaapi vipuhun

Millon laattaa latimehen

Millon rauat rap[ahtaapi.

Käypä viilaskin vipuhun

Hullu huhtoopi livute

319. 1 Säe lisätty väliin.
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20 Suu faattaa fuen ritahan

Kieli kärpän lautafehen

321. Pohjois-Häme. Rudbeck ja

Rothman 16. 50.

Kettu itki poikiaan.

Kettu itki poikiaan

Kiven päällä kyykyllään:

Tu[o]lla mun poikani polo-

seni

Piispan pitkinä hihoina,

5 Valtamiesten vaattehina,

Papin paijan palttehina,

Hovin housun kauluksina.

Pohjois-Häme. Ks. nr. 315.

322. Jyväsk. plt. HO 8 27. 13.

Iikka Hirvonen.

Kettu itki poikiansa

Kiven peällä kyykyllänsä:

Tuoir on poikani poloset,

Piispan pitkinä hihona,

5 Papin paijan kauluksina,

Lukkarin lumisukkina,

Suntion sukanterinä,

Valtamiesten vaattehina.

323. Laakaa. HO 8 270. 13.

Mimmi Heinonen.

Kettu itki poikiansa

Kiven peällä kyykyllänsä:

Missä minun poikaseni?

Pölösellä Pohjanmoalla.

324. Saanj. HO 8 93. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Kettu itki poikiansa

Kiven peällä kyykyllään.

325. Saarij. HO 8 106. 13.

Kolkanlahti.

Kettu itki poikiaan

Kiven peällä kyykyllään:

Teällä poikani poloset

Papin paian kauluksina,

5 Piispan pitkinä hihona.

326. Saarij. HO 11 141. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Kettu itkee poikiansa,

Kiven peällä kyykyllänsä.

Voi poikani poloset

Piispan pitkinä hihona,

5 Papin paian kauluksina.

327. Saarij. HO 1 1 228. 13.

Pylväläinen, yli 80 v.

Kettu itki poikiansa,

Kiven peällä kyykyllänsä

328. Kivij. Krohn 3559. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Muorit lasta souattaissa, nuotti nk.

tee pellolle pesäsi, kalliolle kartanosi.

Kettu itki r^///tteli

Kiven päällä poikiansa,

Kahen kaupunnin välissä,

Kolmen linnan kuulusalla:

5 »Hävisi mun sukuni suuri,

Vainosijolla paholla.

Tuolla tappotanterilla.

Ne on vietynä Virohon,

Saatettuna Saksanmaalle,
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10 Herroille hetulaisiksi,

Kauppamiesten kauluksiksi."

Jänis juosta lönkytteli,

Vartta-sääri vänkyiieVi,

Sanoi ketulle sanalla:

15 „Tule minun turvihini,

Isot on asunnot minulla,

Pellon piertanet leveät,

Haapa on minun leipäni,

Paju-puska majani,

20 Kuusen juuri sijani."

Voi sinä jänis parka,

Kun sinä olet arka,

Arka sun tulee ollakki.

Kesällä on mulla harmaja

takki,

25 Talvella on mulla valkea

lakki

Vanhemmilta varustettuna.

329. Hankas. Oksanen I. 92.

Hänniskylä. Johan Savolainen,

67 V. Muisteli kuulleensa isäl-

tään.

Kerran kettu miestä neuvoi,

Metän otsilla opetti.

Laita raudat rannikolle,

Ota korvesta kopeekka,

5 Selän rannalta seteli.

Sinä konna silmitönnä,

Korvitonna, karvatonna

Minun poikani poloiset

Näkemähän nälkäpäivät

10 Kituviikot viettämään.

Sieir on poikani poloiset

Poloisilla Pohjan mailla

Piispan pitkinä hihoina,

Valtamiesten vaattehina,

15 Kuningasten kultavöinä.

330. Raiital. Marlin 1. 04.

Kettu itki poikiansa

kiven päällä kyykyllänsä.

Miss on poikani poloiset.

Poloisella Pohjanmaalla.

5 Piispan pitkinä hihoina.

Valtamiesten vaattehina.

331. [Vesanto.] Fri I. 207. 95.

Kettu itki poikiansa,

Kiven päällä kyykyllänsä,:

„Tuoir on poikani poloiset

Poloisilla pohjanmailla,

5 Piispan pitkinä hihoina,

Papin pai'an kauluksina."

Kissa kuoli kiiruulla ajalla.

332. Saar/j\ HO 24 530. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Kissa kuali kiiruulla ajaalla

Kissan viljat pellolla hajalla.

Kutitin, kutitin kumppaniani.

333. Petäjäv. HO 11 21. 13.

Kutitin kutitin kumppania

Hautasin kahen kantosen vä-

liin.

334. Uurain. HO 1 1 73. 13.

Kitkuttelin, katkuttelin,

Kahen kannon välissä.

(Kutitin kumppania!)
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Kuulin kurjen kullertavan.

Kivij. Ks. nr. 119.

335. Hankas. Festen 19. 89.

Läksin pienenä paimeneen,

Lassa lammasten ajoon.

Löysin kuren kankahalta,

Kannoin saunan karsinaan.

5 Kesät elätin kellarissa,

Talvet saunan karsinassa.

Käskin piispat, käskin papit

Kurkeani tappamahan

Kurki lähti kielillensä:

10 Siivilläni pöyät pyyhin,

Purstollain lattiat lakaisin.

Leivon, leivon leipäsiä.

336. Petäjäv. HO 11 23. 13.

Leivon leivon leipäsiä,

Simosia, suolasia,

Siekkilän^ sian lihasia,

Kaupunkin kananmunasia.

ö Arville koakku.

337. Saarij. HO 1 1 147. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio. 38 v.

Leivon leivon leiposia,

Semmosia suolasia,

Pistän omaan suukkoon.

Minä menen mettään (mehtään)

kettua pettään.

338. PetäJ, HO 11 25.

Minä menen mehtään.

13.

Kettuja pettään,

Oravata ottaan.

Jänistä jättään.

339. Uurain. HO 11 76. 13.

Minä menen mettään^

Kettuja pettään,

Jänistä jättään,

Oravata ottaan,

5 Karhuja tappaan,

Sus' ajetaan loukkuun.

340. SaarlJ. HO 24 535. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Minä menin mettään

Kettua pettään

Harakkata ampuun.

Pum, pum, pumperoista.

34L Petäjäv. HO 11 33. 13.

Pum pum pukeria,

Nahkasäkki säkeriä.

342. Sumlain. Kaukoranta 9, 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrvätissä.

Lasten loru.

Kun lapsi oli syönyt ja tiedusteli

joltain aikuiselta, tav. äidiltään, oliko

„ massu" (= vatsa) jo täynnä, koet-

teli kysytty sormellaan tämän vatsaa

ja lausui:

Pom, pom, pomerossa,

Mitä tuolla pomerossa?

336. 1 Talon nimi. Ker. huom.

339. 1 Todennäköisesti kirjotusvirhe, p.o. mehtään.
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Jyrkeitä leipiä,

Kappa hiirenherneitä,

ft Karpio (lo kappaa) kananmu-

nia,

Pom, pöm, pom, pompsis!

343. Sumiain. HO 8 283. 13.

Vilho Lumme. Oppinut äidiltään

Henriika Sorritta, synt. Häyrinen.

Pumpum pumpum puuro-

maha,

Mitä tuolla pumperossa?

Kappa hiirenherneitä,

Karpio kananmunia.

344. SaariJ. HO 11 105. 13.

Alviina Kautto.

Pu pu pu pu pumperoista,

Mitä tuolla pumperossa?

Kappa hiiren herneitä,

Kuoppa kylän nauriita,

5 Karpio kanan munia,

345. Saarij. HO 8 115. 13.

Kolkanlahti.

Pum pum puperota.

Mitä tuolla pumperossa?

Kappa hiiren herneitä,

Karpio kananmunia,

5 Lapiallinen lantaa.

346. Viltas. HO 8 170. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Pimppomp porosäkki.

Nipin napin nahkasäkki.

Siellä on kaksi karjalaista.

Kolmet konttikerjäläistä,

5 Piikoa poikoa,

pienen kissan vel^kamiestä.

Sorsa soitti kanteletta.

347. Pohjois-Häme. Rudbeck Ja

Rothman 7. 50.

Sorsa soitti kanteletta

Vnsi lintu vempelettä

Koskessa kiven takana.

Sumiain. Ks. nr. 124.

348. Pihtip. Krohn 16528. 85.

Alvajärvi.

Sorsa soitti sompeletta,

Vesilintu vempelettä

Koskessa kiven takana.

Joen suussa mättäällä.

349. Rautal. Kuopion lys. toverik.

XXXVI/: Jalkanen 9. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Sorsa soitti kanteletta

Vesilintu vempelettä

Koskessa kiven kolossa.

Suutari, tee mulle kengät:

minä menen naimaan.

350. Saarij. HO 1 1 138. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Rii rii rännää,

Minnekkä männää?

Naimaan männää.

Minnekkä kaukaa?

5 Kangasaholta,

Sitä pillipiiparin tytärtä.

Jota ei jaksa hevoset vetää.
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Luuluokit luno;otella,

Rautakiskot kiikutella.

Kivij. Ks. nr. 317.

Viitas. Ks. nr. 318.

354. Saarij. HO 24 532. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL.

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Kukko laulo kumman virret

Mut kana kahta kauhiam-

man.

Yksityisiä lasten runoja ja

loruja.

351. Uurain. Lilius 107.

Manna Cleve. Muistiinp.

Hämeessä.

Kissa meni kirkkoon,

pani voita virsuun,

voi suli virsussa,

kissa itki kirkossa.

88.

Keski-

13.352. Saarij. HO 11 225\
Maria Pylväläinen, 70 v.

Tyttöjen pukiessa:

Puje neito nenästäsi,

Varpaas nenään asti,

Nuoret miehet miekkavöissä,

Tyttäret kultasiloissa,

5 Vanhat akat vaskivöissä.

353. Saarij. HO 24 527. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Kysy, kun tuli, missä väki

on?

Isäntä hirressä, emäntä or-

ressa

Piika kirkossa, kirja käjessä

Poika korvessa, kontti selässä

ö Piru kontissa, korvat pys-

tyssä.

355. Kivij. Krohn 3727. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Lasten laulu.

Yhellä miehellä oli i<uoliu vaimo

ja se oli kulettanna niitä lapsia sitte

mailmoilla.

Ai ai ai kun akkani kuoli,

Eikä ole vara toista ottaa.

Kaks on lasta kaulassani,

Kolmas kontin kielen alla,

5 Viies on vitassa selässäni,

Kuues on kelkassa perässäni;

Kaksi on karjassa, kaksi on

marjassa,

Kakstoista sannassa, kaks-

toista rannassa,

Viistoista korkean vuoren

päällä.

(Ne oli kuollu sitte 15.)

356. Kivij. Krohn 4009. 84.

[Kinnula.] Anna Reeta Urpilainen,

27 V.

Yksi on pukki, toinen pässi.

Kolmas kota-lemetti,

Neljäs nepukka. niemen ne-

nässä,

Vihta-paavo, kylän emäntä,

5 St\k'd-vaarikka, kaara-jaa-

rikka,

Yriii-tummu, Kyyrä-anm?

352. 1 Vrt. nr. 53.
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357. Hankas. Makkonen 9. 04.

Matti Kovana. Sanoi sitä ennen

lauletun yleisesti.

Tilli talli tikka tansii

Rannalla rapakivellä,

Ei saa sannoo tään kylän

poikia

Kylänpoikain nimellä!

358. Rautal. Hänninen 9. 12.

Tilikin talikin tikka se tanssi

rannalla rapakivellä,

västäräkki rauniolla,

peipponen havuläjällä.

359. Vesanto. Fri I. 2. 95.

Lauloi lapsi, lauloi lammas,

Lauloi lampahan saparo;

Sijan kinkku kiijätteli,

Vuohen sorkka souvatteli.

360. Keitele. Krohn J5I44K 85.

Petäjämäki. Kestikievarin emäntä.

Niimpä minun ennen eukko

neuvo,

Oma vanhempi varotti.

Mustan Muutikin jälessä.

Josta tuli ukko kolmisormi,

5 Joka kuto kesässä yönä

Satasylisen nuotan,

Jolla veettiin myötävirrat

Ja vastavirrat,

Saatiin kiiskiä kirokaloja,

10 Tuimenia taimenia.

360. ^ Todennäköisesti l<uuluu Pohjois-Hämeessä ali<uperäisesti tulen synnyn

kertovaiseen osaan.



LEIKKIRUNOJA.

Arvotuslelkki ks. Hyi, hyi,

Hymylään.

Hirvisillä.

361. Vesanto. Fri I. 220. 96.

Hirvisillä.

Osna ottajat seisovat piirissä. Yksi

rupeaa hirveksi, toinen hirven aja-

jaksi. „Hirvi" on piirin sisässä = sa-

lossa, ajaja piirin ulkopuolella. Ajaja

kysyy

:

„onko hirvi salossa?"

„0n ja oivallinen"

vastaavat toiset.

„Minkä karva?"

kysyy taas ajaja.

»Liinaharja, lippakorva."

^ „Paljoko maksaa?"

Viis Viipurin rahhoo,

kuus kultapenninkiä,

sata saksan taltaria

syö jos soat!

10 (tupellinen ruumenia).

Ajajan pitää nyt koettaa ottaa kiini

hirveä, vaan ajaja ei saa mennä pii-

rin sisään = saloon. Ajaja ärjäsee:

„Pois hirvi salosta!"

Hirvi lähtee silloin juoksemaan pii-

rin ulkopuolelle ja ajaja jälkeen. Jos

nyt hirvelle rupeaa hätä tulemaan,

nostavat piirissä seisojat kätensä ylös,

ja hirvi saa juosta piirin sisään, jonne

ajaja ei saa tulla, mutta heti on hir-

venkin lähdettävä piiristä ulos. Kolme

kertaa saa hirvi mennä piirin sisään =
saloon, vaan kolmannella kerralla

piirissä seisojat laskevat kätensä alas,

6

eikä hirvi pääse enää pois, ja ajaja

saa ottaa sieltä kiini. Kiini saatu

hirvi joutuu ajajaksi seuraavalla ker-

ralla.

Hyi, hyi, Hymälään.

362. Petäjäv. HO n 14.

Hyi hyi fiymylään,

Kun et sitäkään tiiä.

13.

363. Uurain. Vallenius 70. 11.

Arvotuslelkki.

Leikkiin voi ottaa osaa kaksi tai

useampia henkilöitä. Tätä leikkiä va-

laisemaan ottakaamme esim. 2 hen-

kilöä, Pekka ja Matti. Pelin alussa

he määräävät arvoituksien lukumää-

rän sekä ajan, minkä kuluessa kukin

arvattava (esim. 4 min.) Pekka antaa

Matille arvoituksen esim. seuraavan:

«Syttä musten, mettä makkein pen-

kin päässä pikarissa." Koska Matti

arvasi sen, niin hän sai yhden voitto-

pisteen. Senjälkeen Matti antaa Pe-

kalle, ja leikki jatkuu näin siksi kun-

nes pelin alussa määrätyt arvoituk-

set ovat kysytyt. Se, joka pelin lo-

pussa on saanut enimmän pisteitä

{eli arvannut enimmät) on voittanut,

(esim. Matti). Sen jälkeen hän pilka-

takseen Pekkaa lausuu seuraavan ru-

non:

Hyi, hyi Hytölään

HytÖlän koirat haukkumaan

Menkää lapset katsomaan

Kuka tuolta tulevi
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5 (Peräjoen Pekka) ^ rytkyis-

sänsä

Retkuissansa

Mikä hevossa?

Hiir hevossa.

Mikä rekenä?

10 Pärekupo rekenä.

Mikä hattuna?

Huhmar hattuna.

Mikä piiskana?

Käärme piiskana,

lö Ajaa porstuan eteen, sanoo

„Hui kylmä tässä."

Menee pirttiin, sanoo:

„Hui kylmä tässä."

•Menee pankolle, sanoo:

20 „Hui kylmä tässä."

„Menee uunille:

„Hui kylmä tässä".

Menee uuniin:

„Ai täälläpä lämmin!

•25 Tuokaa Hytölän lapset

Räkärieskaa ja ränkkivelliä

syödäkseni."

364. Uurain. HO 11 67. 13.

Hyy hyy Hytölään,

Hytölän koirat haukkumaan.

Tulkaapa lapset kahtomaan,

Kuka tuolta tulloo.

s Sieltä Eemeli tulloo,

Sammakko satulana,

Sisilisko hevosena.

Käärme ruoskana.

365. Kongink. HO 11 268. 13.

Niko Sallinen, 60 v., synt. Sumiai-

sissa.

Hyi hyi Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan,

Tulkaapa lapset kahtomaan,

Kuka tuolta tulloo:

5 Vanha ukko räppänä,

Konttiselkä käppänä,

Hiir hevossa,

Samm^akko rekenä.

Ja kärme ruoskana.

366. Kongink. HO 8 143. 13.

Lapinkangas.

Hyi hyi Hytölään,

Hytölän koirat haukkumaan.

367. Saari). Lilius 1. 85.

Hymylän (Hytölän) laulu.

Hyi, hyi Hytölään,

Hytölän koirat haukkumaan.

Menkääpä lapset katsomaan,

Kuka tuolla tulee,

ö Vanha ukko ropponen,

Konttiselkä kopponen,

Mikä tuolla rekenä?

Sian kaukalo rekenä.

Mikä tuolla hevosena?

10 Hiiri tuolla hevosena.

Mikä tuolla aisana?

Kärme tuolla aisana.

Mikä tuolla suihtina?

Sian suolet suihtina.

15 Mikä tuolla lankina.

Sammakko lankina.

363. 1 Hävijän nimi. Ker. huom.
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Mikä tuolla hattuna?

Huuhmari hattuna.

Mikä tuolla keppinä?

o() Petkele keppinä.

Tulee tupaan, kysyy:

»Mihinkä minä istun?"

„Istu penkille."

„Hui, hui, kylmäpä tässä."

•25 „Istu uunille."

„Hui, hui, kylmäpä täälläkin

on."

„Istu uuniin."

„Ai, täälläpä lepposta läm-

mintä,

Tuokaapa räkärieskaa,

;}o että mä raiskan.

368. Saarij. HO 1 1 97. 13.

A/viina Kautto.

Hyi hyi Hymylään,

Hymylän koirat haukkumaan.

369. Saarij. MO 11 139. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Hyi hyi Hytölään,

Hytölän koirat haukkumaan,

Mänkeepä lapset kahtomaan,

Mikä tuolta tulloo:

5 Pien poika ressana,

Mikä sillä vikana?

Rikkakoppa rekenä.

Mikä sillä ruoskana?

Sisalisko ruoskana.

10 Mikä sillä luokkina?

Kärme sill on luokkina.

Mikä sillä satulana?

Sammakko satulana.

Mikä sillä hattuna?

15 Huhmar hattuna.

370. Saarij. HO 8 87. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-
nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Hyi hyi Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan,

Menkeepä lapset kahtomaan,

Ketä vieraita tulloo!

5 Mikä heillä on rekenä?

Rukinlapa rekenä.

Mikä heillä hattuna?

Huumar hattuna.

Sammakko lankina,

10 Ohjaksena lampaan kinniäi-

seti.

371. Saarij. HO 11 229. 13.

Pylväläinen, yli 80 v.

Hyi hyi Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan,

Mänkeepä laset kahtomaan.

Kuka tuolta tulloo!

5 Mikä sill on rekenä?

Huhmar rekenä.

Mikä sill on hattuna?

372. Vlltas. HO 11 272.

Kokkolan talo.

13.

370. 1 = „liienosuolet". Kert. sei.



84 Leikkirunoja.

Hyi hyi Hytelään,
|

Tulkaapa lapset kahtomaan,

Mikä tuolta tulloo:
|

Vanha Kalle reppana;

5 Mikä tuolla hattuna?

Huhmar hattuna;

Mikä tuolla keppinä?

Rautakank keppinä.

373. Viitas. HO 11 288. 13.

Kokkolan talon vanha emäntä.

Hyi hyi Hytelään,

Hytelän koirat haukkumaan,

Tulkaapa lapset kahtomaan,

Ketä sieltä tulee:

5 Yks poika rätkäle,

Rytkäleessä, rätkäleessä,

Räkkääsä nääntymässä.

374. Viitas. HO 8 165. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Hyi hyi Hytölään

Hytölän koirat haukkumaan.

Mänkeepä lapset kahtomaan,

Mikä sieltä tulloo?

5 Yks ukko reppana.

Mikä sillä hattuna?

Huuhmar hattuna,

Kapusta rekenä,

Keärme luokkina.

Kalakonttisilla.

375. Saarij. HO 11 101. 13.

Alviina Kautto.

Nuottaa veitään, kaloja soa-

haan,

Kissalle illaks, koiralle

aamuks.

Muulle väelle murkinaks.

376. Rautal Hänninen 46. 12.

Veitään nuottoo vempeleistä,

suahaa kaloja suaren piästä,

kissalle illaks, koiralle ua-

muks,

mulle väille puorpäiväks,

n Hauppis, hauppis.

Kartanoisilla.

377. Vesanto. Fri I. 222. 96.

Kartanoisilla.

Yksi rupeaa „muoriksi." Sitten pi-

tää olla tyttöjä ja poikia saman ver-

ran. „Muori" ottaa nyt ensin tytöt

piiriin. Siinä pyöritään piirissä ym-

päri ja lauletaan

:

Muor' läks' kartanolle.

Kaikkein neittens' kanssa,

Kaikk' on hyviä kaunihia.

Oman muorin muotosia.

5 Lentää he, kuin lentää taitaa.

Kaikkia taitaa kunniass' kan-

taa.

Avatkaa teijän porttinne

Laskekaa sulhanen sisään.

Nyt päästetään yksi poika sisään ja

piiri alkaa pyöriä uudestaan ja laulaa:

Lähtekäämme jällens' käy-

mään,

10 Saatiin kaunis sulhanen.
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Katso ylitä, katso toista

Katso kuka omas on.

Poika ottaa nyt yhden tytön ja me-

nee hänen kanssaan pois piiristä.

Toiset jatkavat „muorin" kanssa sa-

malla tavalla, siksi kuin kaikki tytöt

on piiristä viety pois ja „ muori" jää-

nyt yksin. Nyt lähtevät pojat ulos

muorin käskystä ja tytöt menevät

piiloon mikä minnekin. Muori on

sillävälin ottanut vaatteista t.m. kää-

rityn patukan ja kutsuu pojat sisään.

Alkaa sitten lyödä patukallaan poi-

kia hokien

„etsi paris" etsi paris!"

Joka löytää pian „parinsa" pääsee

vähemmällä selkäsaunalla. Seuraa-

valla kerralla toimii muori poikien

kanssa samoin.

Kätken kiveä, sotken savea.

378. Petäjäv. HO 11 22. 13.

Kätken kiviä, sotken savea.

Tien tiiliä, paikkaan muuria,

Mut en tiiä kelle annan.

379. Petäjäv. HO 1 1 28. 13.

Leikki.

Kannan kannan tumpposta.

Talonpojan kinnasta,

Mutten tiiä kelle annan.

380. Uumin. HO 11 74. 13.

Kätken kiviä, sotken savea,

tien tiiliä,

paikkaan muuria,

syön

381. Saarij. HO 11 100. 13.

Alviina Kautto.

Kätken kiveä, sotken savea.

Tien tiiliä, paikkaan muuria.

Syön viiliä, kelien kulien ki-

ven annan.

382. Saa/ij. HO 1 1 144. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Kätken kiveä, sotken savea,

Tien tiiliä, paikkaan muuria.

Enkä tiiä, kellä kullan kivi on.

383. Vesanto. Fri I. 224. 96.

Sotkensavisilla.

Istutaan piirissä tahi muuten. Yksi

rupeaa »saven sotkijaksi", ja kaksi

«lautamiehiksi". Saven sotkija ottaa

pienen kiven, kulkee koko joukon

läpi ja panevinaan kiven jokaisen

helmaan. Kulkiessaan lukee

:

»Sotken savvee, kätken kivvee,

tien tiiliä, paikkoon uunia;

arvatkoopas lautamiehet

kellä kulia kivi on."

Lautamiesten on nyt arvattava kellä

kivi todellakin on. Sitte kun on ar-

vattu oikein, lähtee saven sotkija toi-

sen lautamiehen kanssa «soarapuita

soamaan". Menevät ulos ja nimittä-

vät jonkun henkilön sille, jonka hel-

massa kivi oli sulhaseksi tahi mor-

siameksi. Tulevat sitte takaisin, ja

toiset kyselevät:

5 „Mistee miehet tulloo?"

«Puimasta, naimasta."

„ Saitteko soarapuita?"

„Soatiin tok' hyvättii' lengoi-

timet."

„Tulenmoanko' vai pellon?"

383. 1 Tulenmaa = kaskimaa, palo. Ker. sei.
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Jos nimitetty on talollinen, sano-

taan

10 „pellon", muuten „tulenmoan",

mökkiläisen sanotaan

:

„Pystyy molempiin".

„Vissooko vai vessoo?"

Jos on vanha, sanotaan

„visSOO nuori on vesSOO."

«Onko asiata aittaan?"

15 „Onko musta tie kotaan?"

„Onko asiata kellariin?"

»Kuuluuko härän ammumis-

ta?"

«Kuuluuko kukon laulamis-

ta?"

»Kuuluuko kanan kotkotosta?

•JO »Monellako hevosella kirk-

koon ajetaan?"

y.m. semmoista. Jos näihin vasta-

taan myöntämällä, on tuo nimitetty

talollinen, kieltämällä, köyhä. Vielä

kysellään

»Apattaako kirkkoväli?'-

y.m. Vastauksista on toisten arvat-

tava nimitetty. Lopuksi kysytään:

»Mikä ilma loajin on?"

Vastaaja viittaa käsillään joka suun-

taan:

tuo, tuo, tuo;

lopulla sanoo:

»tuo on ihan loajin."

Sielläpäin on sitten tuon nimitetyn

koti. — Kysyjien pitää osata kysellä

siksi, että saavat selvän vastauksista.

Jos lopultakaan eivät arvaisi, sano-

vat «soarapuun hakijat" sen viimein.

Jatketaan samalla tavalla, voidaan

muuttaa savensotkijaa ja lautamiehiä.

Leikari.

384. Laukaa. Kaukoranta 8. 10.

A. S. Kaukoranta, (o. s. Hirvonen).

Miiistiinp. Tyrväässä.

Jostain tyttöjen keskeisestä leikistä

katkelmia:

Leikarit tulloo, leikarit tul-

loo,

Leikarit tahtoo leikin lyyvvä,

Hyvän rouvan kartanossa.

Joku tytöistä vastaa:

Eipä hyvä rouva jouvva

5 Tästä pienestä pihasta,

Matalajsesta majasta.

Ota nuorin neitosista,

taikka vanhin junkkarista

Ompa oltta tynnörissä,

10 Kivisessä kellarissa,

Tammisen tapin takana.

(Ei muistanut kuin joitakuita sä-

keitä.)

385. Saarij. Leppämäki 2. lO-I I .

.Joulunvietosta n. 50-60 v. sitten"

.

Leikarit.

Yksi leikkijöistä puetaan rouvaksi.

Hän istuu tuolille. Rouvan oikealla

puolella seisovat »junkkarit", vasem-

malla »neitoset". Kaksi tai kolme

leikkijää on »leikareja". - Leikarit

tulevat tanssien rouvan luo ja laula-

vat:

»Leikarit tulevat, leikarittule-

vat

383. '^ Onko pitkä kirkkomatka, täytyykö syöttää hevosta. Ker. sei.
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hyvän herran kartanoon."

Nyt rouva laulaen kysäsee

:

„Mitä leikarit rouvasta tahtoo

ja hyvän herran kartanosta?"

Leikarit laulavat:

5 „Anna nuorin neitosistas

Tahi vanhin junkkaristas

Eli lähe ite hyvä rouva."

Rouva laulaa:

„Eipä rouva kotoa jouva,

Näistä pienistä pijoista,

10 Matalaisista majoista.

Panee papille olutta,

Tekee teinille metua,

Hieroo herran maltasia."

Kuitenkin hän antaa leikareille yh-

den junkkareistaan. Leikarit asetta-

vat tämän oikealle puolelleen, ku-

martavat ja menevät pois. Vähän

ajan perästä tulevat he uudelleen ja

uudistavat pyyntönsä, johon rouva

vastaa entiseen tapaansa. Nyt hän

antaa yhden neitosistaan. Leikarit

asettavat hänet vasemmalle puolel-

leen, kiittävät ja menevät. Yhä uudel-

leen tulevat leikarit, kunnes saavat

rouvalta kaikki junkkarit ja neitoset.

Viimeisellä kerralla lähtee rouva mie-

lipahoissaan heidän mukaansa. Lei-

karit muodostavat piirin rouvan ym-

pärille. Piiri alkaa pyöriä. Leikarit

laulavat:

»Harjaa hapsis olterismanni,

Liiton laiton tanssin päälle,

Taivaan tavaran jumpru."

„Pese silmäs olterismanni.

Liiton laiton tanssin päälle,

j. n. e."

1.5

„Napita nuttus olterismanni

j. n. e."

i>o „Korjaa vaattees olterismanni

j. n. e."

„Napita kenkäs olterismanni

j. n. e."

Koko laulun ajan tanssii rouva pii-

rin keskellä ja tekee mitä leikarit

käskevät. Laulun loputtua piiri ha-

joaa ja leikki alotetaan alusta.

386. Saarij. HO 24 534. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Leikarit tulee leikkiä lyä-

mään

Hyvän rouvan kartanoon

Mitä leikarit tahtoo

Hyvän rouvan kartanosta

5 Eipä rouva kotoa joua

Piänestä pihasta

Matalasta majasta

Tekee tatille mekua

Hiaroo herran maltasia'.

Leskisillä ks. äitisillä.

Nauriisilla.

387. Saarij. Hänninen 48. 12.

Naiirisleikkiin

:

Tien aitaa, tien aitaa,

ettei pappilan lampaat pääse.

Ei susi ylihte[!],

eikä mato alihte[!l.

386. 1 Maltaset = maltaat. Ker. sei.



88 Leikkirunoja.

388. Saarij. HO 24 536. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Teen seipäitä, panen aitaa.

389. Vesanto. Fri I. 219. 96.

Nanriisilla.

Peliin osaaottajat seisovat kaski-

metsänä. Yksi hakkaa kaskea (lyö

käsillään jalkoihin ja toiset sitä myö-

ten kaatuvat). Kasken hakattuaan

lähtee hän pois, sanoo

:

„Antaa kasken kuivaa!"

Vähän päästä tulee takaisin ja „tuo-

hoo kasken tuleen" nykien jokaista

pitkällään olevata. Nyt syttyy kaski,

pitkällään olijat räpyttävät käsiään

ja potkivat jalkojaan minkä ennättä-

vät. (Kaski siten palaa). Poltettua

on työmies taas paloa puhdistavi-

naan, kylvävinään ja kyntävinään,

tehden semmoisia eleitä, jotka osoit-

tavat kutakin työtä. Sitte rupeaa «ai-

dan panoon". Kävellen ympäri kas-

keaan lukee hän:

„tökin, tökin aitoo,

vaskisilla vitaksilla,

rautasilla seipäillä".

Muutaman kerran kierrettyään pa-

nee kätensä jonkun verran maasta

ylös ja kysyy:

5 „Hyppeekö pappilan siat nuin

korkeesta?"

„Hyppee, hyppee!"

vastaavat toiset, jotka ovat vaan pit-

källään. Kiertää taas muutaman ym-

päryksen, pitää ylempänä kättään ja

kysyy

:

„Hyppeekö pappilan siat nuin

korkeesta?"

Jos toiset sanoo ei enää hyppäävän,

niin aidan pano loppuu, vaan jos

sanovat vielä hyppäävän, niin vielä

täytyy kiertää ja kysyä, kunnes nii-

den ei sanota enää pääsevän, Sitte

lähtee työmies pois ja tulee vähän

päästä katsomaan. Pitkällään olijat

nostavat vähän päätään josta hal-

meen omistaja on hyvillään ja ke-

huu kuinka kauniilla «sirkalla" 1.

taimella hänen nauriinsa jo on. Vä-

hän päästä käy hän aina katso-

massa halmettaan, ja aina on nau-

riit kasvaneet, joita hän kehuu, kuinka

hyvin se kasvaa. Vaan kuin nauriit

ovat jo kasvaneet, koettaa halmeen

omistaja, onko Juntti" vai ..pirree"

(pireä = hyvä nauris, semmoinen joka

mielellään haleta risahtaa; juntti sel-

lainen maahan kasvanut pura -= huo-

no nauris) siten että lyö vähän leu-

kaan, jos hampaat napsahtavat yh-

teen, on „pirree" vaan jos kieli tai

muu menee väliin, että losahtaa, on

juntti tahi „höppelö". Halmeen omis-

tajan pois mentyä karkaavat »nau-

riit" (1. makaajat jotka nyt jo ovat

nousseet seisalleen) yksi kerrallaan

pois halmeesta. Halmeen omistaja

tulee katsomaan ja näkee, että nau

riit ovat vähenneet sekä huutaa:

„Pul pui nauriita,

pappilan siat on syönnä nau-

riita,

K) ei 00 ennee kun nuin vähä:

Pui pui nauriita j. n. e."

Halmeen omistaja käy aina katso-

massa ja joka kerralla on yksi «nau-

ris kadonnut ja sama huuto ja juok-

seminen halmeen ympäri. Viimein

ovat kaikki nauriit menneet pois.

Halmeen omistaja tulee ja huutaa

sekä juoksee halmeen ympäri hyvin

hätäissään

:

„Pul, pui nauriita,

pappilan siat söi kaikki nau-

riit,
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ei 00 ennee yhtään naurista;

ij pui pui nauriita j. n. e.

Nyt ottaa hän, halmeen omistaja,

kepin käteensä ja «nauriit" tulevat

yksi kerrassaan halmeen omistajan

luokse. Halmeen omistaja pitää ke-

pin molemmista päistä käsillään kiini,

ja tuon »nauriin" pitää mennä hal-

meen omistajan syliin, käsien ja tuon

kepin väliin. Nyt alkaa tiedustelu.

Halmeen omistaja kysyy:

„Missee kävit?"

„Pippilässä, pappilassa!"

„Mittee siellä tietettiin?"

„Halkoja hakkuutettiin",

sanovat pojat tavallisesti, tytöt taas:

20 „Sarkoo karttuutettiin."

(1. sarkavilloja karstattiin = sekoitel-

tiin).

„Mittee tuolla syötettiin?"

„ Voita vehnästä."

„Mittees mulle?"

„Paskoo,"

sanotaan tavallisesti, jolloin halmeen

omistaja suuttuu ja kokee lyödä ke-

pillään, toinen koettaa karata pois.

Vaan jos sanoo jotakin muuta, esim.

25 „ voita vehnästä sullekin",

päästää halmeen omistaja hänet hy-

vällä pois. «Nauriit" tulevat pui pui,

huudettuna yksi kerrallaan jokainen

ja jokaiselle samat kysymykset ja

temput. — Halmeen haltijaksi voi

sitte ruveta toinen, ilman muita mut-

kia.

Näkkisillä.

390. Kivlj'. Krohn 3980a. 84.

Kinnula. Heikfu Niemi, 34 v.

Näkkisillä.

Viheriäisellä keolla kokountuu pal-

jon lapsia. Yksi ottaa, niinkun van-

hin joukosta, ja panoo sittc kätensä

yhen sormen päälle heinän kipenecn

kesällä, ja sitte jos on paljon väkeä,

niin pannaan 2 kättä. Yksi ottaa peu-

kalon, toinen etusormen, kolmas

koukkusormen, neljäs nimettömän

sormen, viides pikkulillin. No., ne

tahtoo tuota pillililliä ja peukaloa

ottaa mieluummasti lapset, no luul-

laan, että siinä ei olekaan sitä näkin

värkkiä, ja sitte joka sen sormen ot-

taa, jossa on heinä, sitte kaikki lap-

set mahalleen keolle, ja sitte pan-

naan koura auki ja arjastaan että

(matti)

»koreasti näkki".

Sitte pamaiitaan sanotaan näkille

että

„et nyt vielä koskea, ennen-

kun tästä päästään

vähä pakoon",

sitte näin toinen käsi maassa man-

naan näkin luota pois ja sitte hypä-

tään ja ruopataan (?) ketoa ja näkki

perässä, että jos hän saa koskea sii-

lon, kun pois käsi nurmesta, niin se

on sitte näkki. Näkkiin ei sitte saa

mennä muihenkaan koskemaan; se

on näkki, joka koskoo. Sitte kun se

ei saa ketään, niin se rupeaa sitte

mahalleen keolle, kun ei tavota ke-

tään. No, sitte se makoaa siinä keolla,

niin otetaan sitte semmosia parkkia

ja lehmän sontakaakkareita. Niin sitte

lähätellään näkille niitä ja sanotaan:

„tuossa on näkille kämpä-

lettä"

ja haukutaan sitte että:

Nikki, näkki, huoran poika,

Kuninkaan rahan varas,

ja sitte jos on niin ettei se voi saaha

kiini, niin se siinä makoaa mahal-

laan, sitte kun kokountuu väkeä ym-

pärille, niin sitte kavauttaa hän äk-



90 Leikkirunoja.

kiä käellään, niin sitte saa koskea

niihen jalkoja eli mihin sattuu. Sitte

joutuu muita näkiksi.

Sokkosilla.

391. Samiain. Kaukoranta 7. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Oppinut 1860-luvulla. Muistiinp.

Tyrväässä.

Sokkosilla.

Saattaja:

»Sokkoja soatetaan,

venäläistä Viipuriin,

karjalaista kaupuntiin."

(Samalla vie hän sokon seinän tai

muurin luo.) Sokko:

„Mikä tässä?"

Saattaja

:

5 „Mesimätäs."

Sokko

:

„Kellekkä tässä keitetään?"

Saatt.

:

»Isännälle ja emännälle."
Sokko:

»Mitäs minulle?"

Saatt.:

»Kolme lapiollista koiranpas-

kaa."

Sen jälkeen vie hän sokon keskelle

lattia|a| ja hokee:

10 »Sian nahka silmilles,

koiran nahka korvilles,

kiviriippa rinnolles,

rautaharkko hartiolles —
Ota kiinni jos soat!"

Kenen sokko sitte ensiksi kiinni

saa, sen päätä hän taputtaa ja sa-

noo:

15 »Taa, taa tasapeä,

mäne penkille istumaan!"

392. KivlJ. Krohn 3977. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Sokkosilla.

Yksi siottiin silmät kiini, vietiin

pankon eli takan luokse. Sokko kysy

että

»kelle tässä keitetään?"

Ne sano että

»isännälle ja emännälle".

Sitte sanoo että

»mitäs mulle?"

»Sulle ei anneta mitään",

sitte ruvettiin käyttelemään ympäri

lattiaa, laulettiin että

:

5 Sokkoja viiään sotaan.

Venäläistä Viipuriin,

Päin tervatynnöriin,

Kanan poikoa höyheneen.

Sitte pyöritettiin taas kovasti. Kysy

että

»mikä seinä tuo?"

Se ei tienny, ja jos arvas mikä seinä

on, niin sitte vielä pyöritettiin. Sitte

vietiin pankon luokse taas toisen

kerran ja sanottiin:

10 »kelle tässä keitetään?"

Toiset sano:

»isännälle ja emännälle."

»Mitäs mulle?"

»Syö tervas tikkuja,

käärmeen kääpiä

15 ja Kasalan ikkunalta oriin

tyrät."

No sitte sokko rupes ottamaan muita

kiini ja varottaa sokko niin, että ei

kovasti piä nykiä, mutta hiljaa

että hän saa kiini. Kenen sai kiini,

sitte vei penkille istumaan ja sano

että

»istu penkkiin, pure rautoa".

Niin teki jokaiselle kun sai kiini, ja

se ci saanu eneä tulia lattialle sillä
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kerralla, niin kauan kun jokainen

kiini saatiin. Sitte kun viimenen saa-

tiin, niin sitte taas jokainen. Niin

sitte taas tehtiin uusi peli sokolle,

kuka rupes vaan sokoksi.

393. Viitas. HO 8 174. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.
Sokkosilla

sokkoa saatettaessa

:

Viijään sokkoa sottaan,

Venäläistä Viipuriin,

Päin tervatynnyriin.

394. Rautal. Hänninen 47. 12.

Sokkoa saatetaan,

venäläistä Viipuriin,

tervatynnyriin päin. —
Mikä tämä? Puuropata. —

.-) Kelle tässä keitetään? —
Isännälle ja emännälle. —
Mitäs mu He? —
— Ei mitään, ota kiinni, jos

saat.

Susisilla.

395. Saarij. HO 8 92. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 L 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Kerihten, kerihten lammasta,

Suvelle sukkavilla,

Karhulle kangas.

396. Saarij. HO 8 76.

Likopelto. . Eeli Kautto.

13,

Kerihten kerihten lampaita

Suen sukkavilloiks,

Karhun kankaankuteiks.

397. Saarij. HO 24 528. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Kerin kerin lammastani

Sulelle sukkavilloja

Karhulle kankaankuteita

Huntti se huanot villat.

398. Viitas. HO 8 186. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Kerihten kerihten lampaita,

Suelle sukkavilloja,

Karhulle kankaankatteita.

Aitisillä.

399. Kivi/. Krohn 3982. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Aitisillä (= leskisillä).

Lapset kysy että

„äiti hoi, saanko minä männä

kylään?"

Äiti sano sitte että

„vai kylään pyhänä,

lukemaan ja kirja käteen!"

No, niin sitte äidiltä kysy jokainen;

äiti sano että lukemaan ja kirja kä-

teen. No sitte ne rupes istumaan ja

lukemaan. Millä oli tuolienpalasta,

millä mitäi ja lastun kipineitä, ja

pani että

„poro pataan, kirja käteen,

5 poro pataan, kirja käteen."

No sitte äiti nukku sillä aikana kun

lapset luki, ja sitte lapset kaappas
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siitä kylään pois siitä lukemasta. No

sitte se mani hakemaan vitan kanssa

sitte niitä. Jos ei se saanu niitä kiini,

ennenkun ne pääsi siihen kuoppaansa,

niin se ei saanu lyyä niitä, ja sitte

äiti hoki niin että:

Kyllä minä sun Olli opetan,

Sekä Kalle kasvattelen,

En juomaria opeta,

Elikkä lukemattomia.

Äiti sitte kotona kovensi ja tukisti

jokaista ja löi kerran vitalla. kun siihen

tuli istumaan, jos se 5fl«^^/ sen keolla

muualla. Niin se joka ehti lukemaan,

ennenkun äiti tuli. niin sitä ei piiskattu.

Sitä peliä aina hetkinen aikoa.

i
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RISTIMÄNIMISTÄ.
Antti.

400. Uurain. HO 11 65. 13.

Antti kantti karvajalka,

Ampus hiiren aitan alta.

401. Saarij. HO 8 81. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 /. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Antti kantti karvajal^ka,

Puupeä pikarsil'mä.

402. Saarij. HO 24 519. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Antti kantti karvajalka

Puupää pikarsilmä

Ampu hiiren aitan alta

Söi lapsen paskan kattilalta

paistamata.

Kivij. Ks. nr. 411.

403. Viitas. HO 8 164. 13.

Kolima. Kokkolan talon vanha

emäntä.

Antti kantti karvijalka,

Reporuuska rengasperse,

Söi ruuhesta rupua,

Penkin alta pepua.

404. Pihtip. Pihtip. Kirj. Seura:

Blomqvist 4. 93.

Sydänmaa.

Nimiloihtu

:

„Antti kantti karvajalka

Repo rukka, rengas perse

Syö ruuhesta rupuja

Penkinalta pepua."

Eerikki.

405. Pihtip. Pihtip. Klrj. Seura:

Blomqvist 2. 93,

Sydänmaa.

Nimiloihtu.

»Eerikki emännän poika,

Takamulkku muorin poika,

Meni ojasta ongelle,

Sai kolme sammakkoa,

r, Yhden söi,

Toisen möi

Kolmannen kotiin toi."

Elli.

406. Sumlaln. Kaukoranta 4. 10.

A. S. Kaukoranta (o. s. Hirvonen).

Kuullut äidiltään. Muistiinp. Tyr-

väässä.

Ellin velli.

Elli vellitj^keitti,

omista ohrajauhostaan,

Elliv^velli kaatu,

Ellil^lapset nuolemaan.
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407. Saarij. HO 8 83. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen. 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Elli keitti velliä,

Ellin velli koatu.

Ellin lapset itkemään,

Elli itke litkimään.

KiviJ. Ks. nr. \\9.

408. RautaL Kuopion lys. toverik.

XXXVII: Jalkanen 5. 87.

Kristiina Siekkinen, 70 v., kotoisin

Viitasaarelta.

Elli keitti vellinkiä

Kalaliemen huilinkia

Pa'an pani pankon päähän.

Tuli kissa kiilu-silimä

5 Kuasi Ellin velli vadin;

Elli ite itkemään

Ellin lapset lakkimaan.

Heikki.

409. Saarij. HO 1 1 136. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio. 38 v.

Heikki meni heinään,

Heitti sen seinään,

Heikki tuli heinästä,

Otti sen seinästä.

410. Saarij. HO 24 520. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell..

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Heikki meni heinään

Löi vitun seinään

Heikki tuli* heinästä

Söi vitun seinästä.

411. Kivij. Krohn 3659. 84.

[Kinnula.] Liisa Kinnunen, yli 50 v.

Kuullut setävainaalta [Mattilan

Jussilta ?].

Lasten laulu.

Heikki, Heikki Hemmentiera

Teki se tuohesta veneen,

Souti se Pohjan porttiin.

Löysi se kissan varsomasta,

fi Söi se kissan veriset varsat.

Kissa parka parkumaan,

Heikki hullu huutamaan.

Antti [lantti karva jalka.

Repo ruuna rengasperse

K) Söi se ruuhesta rupoa.

Lavan alta lapsen paskaa.

Penkin alta pehmerätä.

412. Kivij. Kro[in 4019. 84.

Kinnula.

Heikki [lelma, hullu poika

Teki tuohesta veneen,

Souti Pohjan portin alle.

Löysi kissan varsomasta,

5 Söi sen kissan veriset varsat.

Jopa nyt on joutavassa,

Kun on pappi soutamassa.

Lukkari perän piossa,

Kissa keskellä venettä poiki-

massa.

Jussi.

413. Saarij. HO 11 143. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio, 38 v.

Jussi pussi puita tervi

Tervakantoja tanssitti.

Teki tikan tilattomaks,

Varpusen varattomaks.
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414. Saarij. HO 8 91. 13.

Kolkanlahti. Tuomaan Miina Paa-

nanen, 68 l. 69 V., Kuoppalan ky-

lästä.

Jussi julma järvessä,

Kovasiip' korvessa,

Sai satasarvisen jäniksen.

415. Saarij. HO 24 523. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen. itselL,

60 V. Mnistiinp. Hauholla.

Jussi pussi punnittiin

Katajalla kannettiin

Yli kirkon heitettiin

Sian paskalla peitettiin.

416. Saarij. HO 24 524. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Jussi julma järvessä

Kovasiipi korvessa

Teki tikan tiineeks

Varpusen varattomaks

ö Piänen linnun pesättömäks.

417. Pihtip. Pihtip. Kirj. Seura:

Blomqvist 5. 93.

Sydänmaa.

Nimiloihtu.

„Jussi julma järvessä

Tappoi tamman korvessa

Kolmella veri puukolla

Jussi juuttaan kurikka

r, Pahan hengen paimentama."

418. [Vesanto.] Fri 1. 211.

Jussi julma järvessä.

Tervaskanto korvessa,

Män' ojalle ongelle, «

Sai kolmet sammakkota,

95.

r, Yhen möi, toisen söi.

Kolmannen vei kottii'sa'.

Kaija, Kirsti, Maija.

419. Saarij. HO 24 517. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Aa aa Akkeri-Kaija

Kuppari-Kirsti ja Helssa-

Maija.

Liisa.

420. Pohjois-Häme. Rudbeck ja

Rothman 17. 50.

Tillin Ullin Liisa parka.

Tillin lillin Liisa parka

Tuo tänne tupakki sarvi

Tääir on akka ammuksissa

Väkäleuka veännöksissä.

n Tavin takki, sorsan lakki,

Huopanan hame punanen.

Hiiren hipsu, mykrän myssy

Kärpäsen sametti lakki

Akka reissä pata peässä —

421. Vesanto. Fri 1. 4. 95.

Tillililli Liisa Parvi

Tuoppa tänne tupakka sarvi,

Teäir on ukko kuolemassa,

Väkäleoka veäntymässä,

5 Teäir on akka ammuksissa,

Laukkuleoka kuolluksissa.

Maija ks. Kaija.
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Matti.

422. Karstula. HO 18 35. 13.

Onni Matilainen.

Matti katti karva lakki

puupeä pikarsilmä

ampu hiire aita alta

söi sen ilman paistamata.

423. Pihtlp. Plhfip. Kitj. Seura:

Blomqvist 1. 93.

Sydänmaa.

„Matti maaliman havukka

Kuusen kuorinen kupukka

Siitä syö, siitä juo,

Siitä antavi akalleen.

ö Matti maali,

Kylmä kaali,

Pohja tuuli,

Porsaan huuli.

Matti maahan hau'attiin,

10 Suolet suohon sotkettiin,

Perse puuhun punnittiin;

Sielu seipään nenään,

Kieli kiukaan rakkoon,

Kyrpä kirkon kynnykseen."

Mikko.

424. Saarij, HO 24 531. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itsell.,

60 V. Muistiinp. Hauholla.

Miu mau Mikko kuali

Kissa kellot soitti

Harakka maahan laulo

Korppi maahan koputteli

f, Piänet linnut lusikat pesi

Västäräkki se voin sulas.

Vappu.

425. SaarlJ. HO 8 122.

Kolkanlahti.

Vippu vappu villahäntä,

Villa suu villa peä,

Villanen oot itekkin.

(Lasten loru)

13.

PAIKANNIMISTÄ.

426. Karstula. Krohn 60b. 84.

Paajala, Suosaari. Eerikka Holtta.

Mörkö tuli Möttölästä,

Rujasilmä Rantalasta

Tuuliaispäässä tupaa

Pyöreä päi[vä]nä mainitta-

vana.

5 Nyt on männy mullin mal-

lin

Kuma(?) että häilyi talli.

Jossa oli lampaat lapsineen

Pukkiparta poikineen.

427. Pihtlp. Krohn 15454. 85.

Mmirasjärvi, Juhan Sevon, 40-50 v.

Ilmat pilas itikoilla,

Metät paarmoilla paskanti,

Kivijärvi Kinnusilla,

Saarijärvi Hännisillä,

5 Haapajärvi Juniko\\\2i

Alvekylä PuurusiUsi.

Nälän kulku.

428. :Saanj. HO 8 110.

Kolkanlahti.

13.
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Näl''kä nähtiin tulevan

Pitkin suota myöte.

429. Saahj. HO 24 540. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL.

60 V. Mnistiinp. Hauholla.

Nälkä näkyy tulevan

Pitkin Kivijärven kirkon jäätä

Karstulan kankahalla.

430. Kivij. Krohn 3563. 84.

Kinnula. Heikki Niemi, 34 v.

Nälkä näkyy tulovan

Kivijärven jäätä myöten,

Pikku kelkkanen perässä,

Surve-k2ikk\x kainalossa.

-> Nälkä on närhilläi,

Nälkä närhin poiallai

Otran päätä oottaissa,

Kauran päätä kasvattaissa.

Ennen varis kun vaivan

nähny.

431. Kivij. Krohn 3660. 84.

[Kinnula.] Liisa Kinnunen, yli 50 v.

Lasten laulu.

Nälkä näkyypi tulovan

Kivijärven jäätä myÖte

Pikku kelkkanen perässä,

Pikku kirves kelkkasessa,

.-, Survokaakku kainalossa,

Olkipetkele olalla.

Pivi, paa, pirtin kello,

Lestin papin lehmän kello,

Lammin [papin] lampaan

kello,

10 Lohtaan papin Lohon kello

7

15

20

25

80

85

-10

(lohko niminen kello).

Tallan, lallan laulettiin.

Sian sarvella soitettiin,

Kellokas puuhun kytkettiin

Karjan koirat hirtettiin.

Sisar istu räysiällä,

Veli mani mehtään.

Puuhun pukin sarveen.

Oppipa lapset laulamaan,

Pienet hiiret tanssimaan.

Ei ole si[i]tä talosta min-

kään,

Jossa ei ole lasta lattialla.

Pientä peitetten sisällä,

Unen torkkua uunin korvalla

tuokkosella.

Ukko se uunilta puhuupi

Partasuu se paukutteloo.

Massan paa, helan pau,

Kankaan Matin pillin pau!

Tuuti lasta nukkumahan.

Isä toista t—kimahan.

Mikä tuolla lapsella lienee?

Lieneekö ämmät säikytelly

Kylän kylpytiellä.

Nukutappa Jumala lasta,

Että ma saisin itekki maata

Petäjäisen penkin päässä,

Rautasen rahin nenässä,

Kultatuolin kukkulalla.

Lintupa tuopi liinapaian.

Pääskynen pään alaisen.

Haapana hyvän hamehen,

Koskelainen korvatyynyn.

Tuuli, tuuli, laiva lähti sa-

moile,

Samuli mani, Saara jäipi

Itkullensa eraviii.
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MUITA PILKKARUNOJA.
Akka.

432. Saarij. HO 24 515. 13.

Vastinki. Leena Viinikainen, itselL,

60 V. Miiistiinp. Hauholla.

Aa aa akkan kuali

Saisin toisen, mutfen huali.

Isä.

433. Petäjäv. HO 11 16. 13.

Isä istuu puussa

Lampaan lapa suussa

Heikkilän kujan suussa.

434. Saarij. HO 11 140. 13.

Kolkanlahti. Hilma Kallio. 38 v.

Isä istuu puussa,

Lampaan lapa suussa,

Siansorkka sieramessa.

Pappilan kujan suussa.

435. Pihtip. Krohn 15866. 85.

Muurasjärvi. Jiihannes Argilan-

der, 15 v. Kulkenut Etelä-Hä-

meessä ja Pohjanmaalla.

Isä meitä, istun puussa,

Leppälän veräjän suussa,

Kinnusen kintaat käessä,

Suihkosen sukat jalassa,

r> Räisäsen räkä nokassa,

Lehmolan leipä kainalossa,

Haikosen hattu päässä.

Linnustaja.

436. Pihtip. Pihtip. Kirj. Seura:

Hattunen 605. 93.

Sydänmaa. 37-v. mies.

Linnunpyytäjä ei saanut padasta

maistella keittoa, jos maisteli niin

lintu laulaa polkua kulkiessaan:

„Kotapaska teikar

Hierimen nuolija

Kapustan kuolija

Liisin rihmäs

5 Paskanen polokus

Hyppeän yli vihis."

Muori.

437. Pihtip. Pihtip. Kirj. Seura:

Blomqvist 3. 93.

Sydänmaa.
Nim iloihin.'^

Muori kulta.

Musta pillu

Jos mun nälkäni näkisit

Hiukeani huomaitsisit

5 Juosten aittahan menisit

Keikutellen kelluttaisit."

Kirpun tasaaminen.

Pohjois-Häme. Ks. nr. 314.

438. Uurain. HO 11 68. 13.

Jos ma kirpun kiinni saisin

Tekisin ma kelpo keitot,

Peän panisin papille,

Leukaluun lukkarille,

5 Sorkat kellon^soittajalle.

437. 1 Vrt. MT 2 i 236-7.
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Erilaisia.

439. Vesanto. Vesala 6. 04.

Vesamäki. Israel Tiitinen, 71 v.

Knnllat mnmnuiltaan kotikylässä.

Muistiinp. Kuortaneella.

Katkelma kansanrunoa (?).

Pojat, pojat parrattomat

Hiilitäkäätte hiljempätä,

Ettette tielle tipahtaisi,

Kylän välille kykähtäisi!

;-i Eikö ne enemmän tieä,

Joiir on pojat partasuina?

Ne on teille tekemättä;

Jos ne teille tehtäisihin,

Niin niistä tulis toinen kansa,

10 Paljas palasen anoja.

Vanhan vaarin vastuksiksi,

Vaarin pojan veettäviksi.
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Lampaan ja sian sorkkien syö-

minen.

440. Pihtip. Pihtip. Kirj. Seura:

Huttunen 786. 93.

Sydänmaa. Maria Hollanti, 36 v.

Tavallisesti syödään ja pitääkin

syödä:

Lampaan kynnet kynttelinä,

Sian kynnet laskiaissa,

Ja päät pääsiäissä.

Sitte eläimet hyvin menestyy.

Vesi vanhin veljeksistä.

441. Kongink. HO 11 260. 13.

Niko Sallinen, 60 v., synt. Sumiai-

sissa.

Vesi vanhin veljeksistä,

Katas ^ puista, mätäs mäistä,

Tianen ilman lintusista.

442. Saarij. HO 11 216.

Maria Pylväläinen, 70 v.

Vesi vanhin veljeksistä,

13.

Tuli nuorin tyttäristä,

Jesus vanhin vapahtaja.

443. Klvlj. Krohn 3437. 84.

Kinnula. Pietari Heinonen eli

Ojala, 68 v., synt. Reisjärvellä.

Vesi vanhin veljeksistä,

Paju puista, mätäs maista,

Tianen ilman lintusista,

Kiiskinen veen kaloista.

444. Pihtip. Krohn 16526. 85.

Alvajärvi.

Tuli nuorin tyttäristä,

Vesi vanhin veljistä.

Paju puista, mätäs maista,

Tianen ilman lintusista.

445. Pihtip. Krohn 16362 b. 85.

Mmirasjärvi. Kusti Kaiitsi, 26 v.

Vesi vanhin veljeksistä.

Paju puista, mätäs maista,

Tianen ilman lintusista,

Kiiskinen vein kaloista.

441. kataja. Ker. sei.



LISIÄ HAMEEN RUNOIHIN.
Painatuksen aikana kokoelmiin saapuneet sekä muista syistä poisjääneet

runot julaistaan tässä samaan tapaan kuin Hämeen loitsujen lisät Hämeen
Muistomerkkien 1. osan lopussa.

LISIÄ ETELÄ- JA KESKL
HÄMEEN RUNOIHIN.

17 a. Hausj. HO 1 408. 14.

Kirkonkylä. Fredrika Lepomäki,

84 V.

Mikä tuolla kaukana näkyy?

Siälä on yks pikkunen koivu-

nen.

Mikä siällä koivun oksalla nä-

kyy?

Siäl on yks pesänen.

5 Mikä siällä pesäs on?

Siäl on munanen.

1370 a. Somero. Häyrinen 70. 14.

Juho Sainio, 45 v. Muistiinp. Piik-

kiössä.

Tuuti lullaa tupakkirullaa,

kuka sinun käski Turkuun

tulla,

mahdois maalla karjas olla.

2136 a. Tammela. Aaltonen 165.

13.

Kaukola. Leskivaimo Stark, 75 v.

Kehto se sannoo kolkun,

kolkun.

Mamma se sannoo voi voi

Mikä sen mollin tohon toi?

2165 a. Aslkk. Vanamo 19. 14.

Kalkkinen. Kansakoulnoppilaiden

keräämä.

Yksin on niin hyvä olla.

Kaksin kaunis maata panna;

mutt' kun tulee tuutalulla;

sitten on vasta paha olla.

.0 Vaku se sanoo: „knkun, kii-

kun."

Lapsi se sanoo:

„rääkyn, rääkyn."

Muori se sanoo: „voi, voi

seks' ton möllikän tuohon toi."

2187 a. Joasa. HO 4 195. 14.

Vaivaistalo. Antti Toivonen, 60 v.

Yksin ompi hyvä olla,

kaksin kaunis moata männä,

mutta kun tulee tuutilulla,

sitte vasta on paha olla:

r, vaku se panee tiikun kiikun,

lapsi se sanoo vääkyn vääkyn,

muori se sanoo, että voi voi

voi,

mikä tuon tollikan tuohon toi.





YLEISLIITE HÄMEEN RUNOJEN
1. JA 4. OSAAN:

KÄSIALANNÄYTTEITÄ ERÄISTÄ VANHOISTA
MUISTIINPANOISTA.
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Vanha pohjoishämäläinen karhunmetsästysruno (ks. SKVR IX 4 HOI).
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Tuntemattoman henkilön muistiinpano Rirvalan Helkavirsiä (ks. SKVR IX i 92-94,

valokuvattu kohta 94. nr:n 28. säk:stä loppuun).
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